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ЛУСТ -  ЖУДЊА  

Млада сликарка Катарина Недељковић је своју уметничку каријеру започела пре девет година када 
је приредила прву самосталну изложбу. Њена развојна путања еволуирала је визуелним стањем 
дела у којем нема места за сумњу, а до тог стадијума је дошла континуираним преиспитивањима, као 
спознајним процесом, из којег се рађа заокружена представа. Значај доследности у поетском изразу 
омугућио је да данас њен ликовни рукопис буде препознат као самосвојан, што је један од 
императива сваког уметника.

Слика и цртеж су два примарна поља деловања ове уметнице, недељива, прожимајућа и за њу, 
ликовно интригантна у мери која јој омогућава да свој креативни потенцијал максимално истакне у 
изражајном пољу медија у којем реализује замисао. Презентовани цртежи су у домену дефинисаног 
стила и личне поетике. Настали су као последични след дигиталне анимације „Жудња” чији је фокус 
на ротирајућој женској фигури која своју обнаженост покушава да прикрије од погледа мушког 
посматрача. Централна тема њеног целокупног опуса је женски акт, односно однос са 
видљиво/невидљивим мушкарцем и та проблематика је заступљена и у изложеним цртежима. 
Између њих се одвија виртуелна комуникација, јер на њима он није физички присутан већ се његова 
појавност наслућује. Она акт доживљава као посебан изазов и зато наратив остаје у оквирима 
мултиплициране женске фигуре која доживљава одређене трансформације. За разлику од слика, на 
цртежима је посматрач невидљив, а интерактивни однос два бића уступа место анимирајућим 
покретима женске фигуре. На моменте рука прикрива нагоћу, али током окретања и чежњивог 
тражења мушкарчевог погледа, рука бива повучена. Обнаженост се може посматрати и као 
рефлексна потреба за хуманизацијом урбаног времена. 

На сведеним језичким основама Катарина Недељковић је изградила цртачки говор који се базира 
на линији као основном иконографском средству. Преклапањем, мултиплицирањем, 
дефрагментисањем, свођењем фигуре на обрис, ауторка се упушта у стварање личне приче у којој је 
поетско казивање испреплетано са искуством ликовног истраживача. Она следи линију 
надовезивања асоцијација једне на другу и њихову разиграност и непредвидивост у стварању низа 
фигуралних представа. Прича које приповедају ови цртежи су белешке интимног карактера са 
тајном која се не одгонета до краја, која трепери као осећање које прожима сваки сегмент дела. 
Елиминишући друге визуелне податке, она преиспитује могућности свог ликовног језика кроз 
материјализацију која је усмерена ка сугестији волумена и путености. Њени цртежи имају афинитет 
ка лиеарној поставци што се може испратити у јаким нерватурним таласима, засићеним 
површинама и белинама, контурном дефинисању партија или меким сенкама... Циљ овог низа 
поступака је буђење унутрашње енергије, то је моменат свепрожимајућег просветљења у којем се 
сазнаје суштина сопственог постојања. Ови цртежи неоспорно су реални, али и чудесни. То су 
загонетни ликовни догађаји у којима је имагинарни свет изграђен као склониште од јаве. 

Оливера Вукотић

 
 

LUST (ЖУДЊА), дигитална анимација, 01:00 мин



CRAVING V, 100x70 цм, угљен на папир



CRAVING, 150x100 цм, угљен на папир



LUST II, 150x100 цм, угљен на папиру



LUST IV, 150x100 цм, угљен на папиру



LUST IV, 150x100 цм, детаљ, угљен на папиру



LUST, 300x150 цм, угљен на папиру





LUST, 300x150 цм, детаљ, угљен на папиру



LUST I, 150x100 цм, угљен на папиру



LUST III, 150x100 цм, угљен на папиру



LUST III, 150x70 цм, детаљи, угљен на папиру



CRAVING V, 100x70 цм, детаљ, угљен на папиру



Члан Удружења ликовних уметника Србије УЛУС од 2015.године
Члан клуба Анатомских цртача од 2018. године 
Члан Удружења ликовних уметника Крагујевца ЛУК од 2020.године.
Руководилац и члан ликовне секције удружења Алтернативног омладинског центра АЛТОМ од 2015. 
године 

До сада реализовала 19 самосталних изложби у земљи и иностранству, и преко 90 колективних излагања, 
националног и међународног карактера. Њени радови се налазе у бројним јавним и приватним 
колекцијама. 
 

НАГРАДЕ:
 
2021.  Похвала за цртеж на В Међународном бијеналу акта “Марко Крстов Греговић”
2020.  Прва награда “Љубица Филиповић” удружења ликовних уметника Крагујевца за цртеж 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ  (избор)

2022.  Изложба цртежа и дигиталне анимације, Ликовни салон Културног центра Новог Сада
2021.  Изложба цртежа и интерактивне дигиталне анимације “ЛУСТ (Жудња)”, Галерија Арт, Крагујевац
2018.  Изложба цртежа “Актуелизација личног”, галерија “Луцида”, Београд 
2018.  Изложба слика, Ноћ Музеја „Победе и Победници“, Крагујевац 
2018.  Изложба слика насталих у уметничкој резиденцији Инголштата, по селекцији mr Bernd Arndt-a 
 (Катарина Недељковић, Ева Гарамволгyи, НатаШа Кос) галерија Градске скупштине, Инголштат, 
 Немачка
2018.   Изложба цртежа, Центар за културу Смедерево 
2018.  Изложба слика „Figurae Feminae“, Галерија НЛБ Банке у Београду, у организацији Ликовног 
 удружења Пигмалион 
2017.  Изложба слика и цртежа, Галерија Андрићевог института „Лубарда“, Вишеград, Република Српска, 
 Босна и Херцеговина 
2017.  Изложба слика, Галерија модерне уметности Народног музеја у Смедеревској Паланци
2016.  Изложба слика „No-Communication”, Мали Ликовни салон Народног музеја у Крагујевцу
2016.   Изложба инсталација, Ликовни салон Културног центра Новог Сада 
2015.  Изложба цртежа и инсталација „Imperative slaves II”, Центар за културу „Градац“, Рашка
2014.  Изложба цртежа и инсталација „Imperative slaves ”, галерија „Мостови балкана“, Крагујевац
2014.  Изложба цртежа и инсталација „Imperative slaves II”, галерија Арт 55, Ниш
2014.  Изложба цртежа, Београдска тврђава „Стамбол капија” 
 

КАТАРИНА НЕДЕЉКОВИЋ

e-mail: katarina.nedeljkovic@filum.kg.ac.rs 
https://www.behance.net/KatarinaN
https://www.facebook.com/katarina.nedeljkovic.artist/ 
https://www.instagram.com/katarina_nedeljkovic_ / 
Телефон: (+381) 69 174 1223

Рођена 1989. године у Крагујевцу. Завршила средњу Уметничку 
школу у Нишу. Основне и мастер студије завршила на 
Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, одсек за 
Примењену уметност, смер зидно сликарство.
Докторанд на Универзитету уметности у Београду, на одсеку за 
Интердисциплинарне уметности, студијски програм Дигитална 
уметност.

Запослена у звање доцент на предметима из уже уметничке 
области Сликарство, Цртање и сликање, Уметнички рад, 
Анатомско цртање и Пластична анатомија на Филолошко-
уметничком факултету, Универзитета у Крагујевцу.
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