
Приједор, 5-25. јануар 2023. 

ДАЈАНА НЕДИЋЗОРАНА 
ЂАКОВИЋ

АЛТЕРНАТИВНИ УНИВЕРЗУМ



 Назив циклуса слика “Алтернативни универзуми” носи главни циљ и мотив мог истраживачког 
рада. Тема рада се односи на нове могућности визуелне спознаје, нове перспективе, посматрања и 
замишљања. Мој уметнички рад је усмјерен на другачије, алтернативне, имагинарне свијетове и нове 
просторе и тумачења. Слике представљају имагинарна путовања, фантастичне и измишљене представе. 
 Мотиве и конкретне представе из свакодневног окружења и примјере из природе измјештам кроз 
спонтану импровизацију у ликовно уређење и од постојећих елемената креирам сасвим нове форме, 
бића и свијетове. Оно што ме највише интересује јесу мали бескрајни универзуми и свијетови у којима се 
налазе биљке и животиње, микроорганизми и њихове интересантне грађе и апстрактне структуре. 

Сусрет, aкрилик на платну, 2019



 Проналазим и перципирам љепоту у дијеловима природе и на тај начин их склапам у своју малу 
причу на платну. Понекада се потпуно препуштам стваралачкој машти јер неисцрпан свијет несвјесног 
који посједујем волим да истражујем и на тај начин уживам у дијелу које пуштам да само расте.
 Много се служим и оптичким инструментима попут микроскопа, макро објектива и лупе да 
изблиза проучим предмет и продрем у његову микро-структуру која голим оком није видљива. 
Комбинацијом разних метода, издвајам мотиве које трансформишем уз помоћ цртежа, боје и колажа.
 Сликарство које представљам указује на нове и другачије слике природног окружења, виђене и 
доживљене на мој начин тако што елементе из нашег универзума преносим у сликарски универзум и 
измјењујем им физичке особине, попут величине, боје и текстуре.

Раст, aкрилк на платну, 110x90cm, 2019. 



Мицелиј, aкрилик на платну, 60x80cm 2021.



Рађање, туш на папиру, 36x48cm, 2020.



Микросвијет I ,Туш на папиру, 36x48cm, 2020.



Зеленило, Туш на папиру, 36x48cm, 2020. 



Insecta, aкрилик на платну, 2018.



Зелени свијет, акрилик на платну, 110x90цм, 2017.



Микросвијет, цртеж на платну, 100x60cm, 2020.



 Рођена 31.07.1994. године у Приједору, а посљедњих година живи и ради у Новом Саду. Средње образовање је 
завршила у Гимназији “Свети Сава“, 2013. године, у Приједору. 
 2017. стиче академски назив Дипломирани ликовни умјетник на Академији умјетности, Универзитета у Бањој 
Луци, на студијском програму Ликовне умјетности, смјер Сликарство, на класи професора мр Данка Бркића. Два пута 
је добитница награде из области цртања и сликања на Академији умјетности и стипендиста је Министарства 
просвјете и културе Републике Српске. 
 2019. стиче академски назив Мастер ликовни умјетник на Академији уметности у Новом Саду под менторством 
професорице Марине Војводић. Чланица је два умјетничка удружења: од 2020. је у Савезу удружења ликовних 
уметника Војводине (СУЛУВ), а од 2016. у удружењу ликовних умјетника Приједора (УЛУП). Учесница је на око 40 
колективних и самосталних изложби у земљи и региону. 

 Колективне изложбе:
-  „13. Годишња изложба радова студената Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци“, Академија Умјетности, Бања Лука 2014.
-  „14. Годишња изложба радова студената Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци“, Академија Умјетности, Бања Лука 2015.
-  „ Youth Art “ програм, изложба фотографија, Музеј Козаре, Приједор 2015
-   „Изложба студената Интермедијалне умјетности“, Академија умјетности, Бања Лука, 2016. 
-  „Четврта изложба Удружења ликовних умјетника Приједора“, Музеј Козаре, Приједор 2016.
-  „Еко колонија 2016.“ Музеј Широки Бријег, Фрањевачка галерија, Широки Бријег 2016.
-  „15. Годишња изложба радова студената Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци“, Академија Умјетности, Бања Лука 2016.
-   „Изложба студената Интермедијалне умјетности“, Академија умјетности, Бања Лука,2017. 
-  „Изложба графика“, Ђечије позориште, Бања Лука 2017.
-   „ Renault25”, Арт простор, Бања Лука 2017.
-  „16. Годишња изложба радова студената Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци“, Академија Умјетности, Бања Лука 2017.
-   „Насупрот“, Бански Двор, Бања Лука 2018. 
-   „Змијање 2017.“, Бански Двор, Бања Лука 2018.
-   „Профилна слика није доступна“, Академија уметности, Нови Сад 2018.
-   „Пета изложба Удружења ликовних умјетника Приједора“, Музеј Козара, Приједор 2018.
-  „Мастери 2018.“ Архив Војводине, Нови Сад 2018.
-  „ Art on Walls makes walls fall“, EGallery,, Београд, 2019.
-  „Они долазе“, Галерија Сретен Стојановић, Приједор, 2019.
-  „Еко колонија 2018.“, Дис-Позориште младих, Бања Лука, 2019.
-  “Мејл Арт мрежа“, Фестивал српског поџемља, Новосадски сајам, Нови Сад 2019.
-  ”Завичајци“, Музеј Козара, Приједор 2019.
-  „Алхемија“, Фестивал Дев9т, Београд 2019.
-  „Јесењи ликовни салон“, Галерија Центра за културу „Масука“, Велика Плана, Србија, 2019.
-  “Изложба нових чланова СУЛУВ 2020“, Културни Центар Свилара, Нови Сад, Србија, 2020.
-  “Документ из изолације“, Сулув Галерија, Нови Сад, Србија, 2020.
-  „Еко колонија 2010-2020“, Виртуелна галерија Кунстматриџ, 2020.
-  „Јесењи салон 2020.“, Галерија Центра за културу „Масука“, Велика Плана, Србија 2020.
-  „65. Годишња изложба чланова СУЛУВ“, Мали ликовни салон КЦНС, Нови Сад, 2020.
-  „Клатно“, Фестивал Дев9т, онлине изложба, Београд 2020.
-  „Шеста изложба Удружења ликовних умјетника Приједора“, Музеј Козара, Приједор 2021.
- “66. Годишња изложба Савеза удружења ликовних уметника Војводине, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка 
     Мамузића, Нови Сад 2021.
-  „24. Сремскокарловачки новогодишњи ликовни салон 2022., Галерија КЦ „Карловачка уметничка радионица, Сремски Карловци, 
    2022.
-  „Изложба слика Путевима предака V“, Архив Војводине, Нови Сад, 2022.
-  „Седма изложба удружења ликовних умјетника Приедора“, Галерија Улуп-а, Приједор, 2022.
 Самосталне изложбе:
-  „Имагинарни свет у простору слике“, Галерија Куће Војновића, Културни центар, Инђија 2019.
-  „Алтернативни универзум“, Културни Центар Лаб, Нови Сад 2019.
 Сликарске колоније:
-  „Еко колонија“, Блидиње, Широки Бријег, Босна и Херцеговина 2016.
-  „Змијање“, Бања Лука, Босна и Херцеговина 2017.
-  „Еко колонија“, Блидиње, Широки Бријег, Босна и Херцеговина 2018.
-  „Еко колонија“, Блидиње, Широки Бријег, Босна и Херцеговина 2020.
-  „Путевима предака“, Нови Сад, Србија 2021.
 Награде, стипендије, публикације:
-  Два пута добитница похвале из области цртања и сликања на основним студијама Академије уметности у Бања Луци (2013/14. и 
    2014/15.)
-  Два пута добитница годишњих стипендија Министарства просвете и културе Републике Српске 2015/16. и 2016/17.
-  Од 2019. слика “Цвеће” припада збирци и сталној поставци ЈУ Народне библиотеке “Ћирило и Методије”, Музеј Козаре, Приједор 
-  Слика „Црно Бела“ изабрана за насловницу СРП-а, часописа за књижевност и уметност 2018.
-  Награда за сликарство у категорији комбиноване технике на 24. Сремскокарловачком новогодишњем ликовном салону, Галерија 
   КЦ „Карловачка уметничка радионица, Сремски Карловци, 2022.

E-mail adresa: zorana.djakovic@yahoo.com   //   Број телефона: +381643915367    //   https://www.instagram.com/zzzokk/     

ЗОРАНА ЂАКОВИЋ



Галерија Сретен Стојановић
Приједор,  Краља Петра I Ослободиоца б. б.   Тел. факс: +387 52 213 305
galerijaprijedor.com ; galerija96prijedor@gmail. com
Поставка изложбе:  аутор ; За издавача:  Галерија Сретен Стојановић 
Графичка припрема и штампа:  Графички атеље Графит

Галерија 
Сретен Стојановић

Црно Бијела, акрилик на платну, 110x90cm, 2019


