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Повратак у Србију био је моја чежња. Провела 
сам седам година уживајући сваког маја у овој 
земљи, посматрајући је очима Иве Андрића. 
И толико сам је се нагледала Андрићевим 
погледом, да сам се, при повратку у Шпанију, 
поново окренула Гоји, и на нов начин уживала 
у његовим сликама у Музеју „Прадо”, из 
перспективе српског нобеловца. Андрићев 
„Разговор са Гојом” одзвањао ми је у глави. 

„А зашто Србија?” Питали су ме у Шпанији 
када сам први пут одлучила да организујем 
уметничке резиденције на релацији Шпанија-
Србија. После ме нису више питали, јер је при 
повратку мој ентузијазам био очигледан, што 
се одмах преносило и на спонзоре, које је 
одушевљавао културни динамизам Србије. 

Сваки дан сам се будила фасцинирана 
српском светлошћу, филтрираном кроз дрвене 
прозоре, жућкастим кукурузом који је вирио из 
старих дрвених амбара, као да је хтео да побегне 
назад на поље, и шетњом међу увек љубазним 
мештанима. Некад ме је пратила река Сава, а 
некад Дунав.

Има ли већег дара него започети дан 
окружен потезима, бојама и звуком кичице 
која игра на платну? Дани су ми пролазили у 
посматрању пејзажа младих уметника, који су 
се увек са пажњом односили према посетама 
мештана, и укључивали их у радионице, састанке 
и активности како би подстакли социо-културну 
размену.

Данас се враћам у Србију са Хиспано - 
- српским културним удружењем „Иво Андрић”. 
И са циљем да још више ојачамо и унапредимо 
културне везе између Шпаније и Србије, као што 
то и радимо још од 2012. године, организовањем 
изложби, промоцијама књига, пројекцијама 
филмова и другим културним иницијативама.

Volver a Serbia para mí, es un anhelo. Siete años 
disfruté durante el mes de mayo en este país, 
mirando a través de los ojos de Ivo Andric. Y tanto 
observé desde su mirada, que cuando regresaba a 
España mis pasos se dirigían a Goya, y disfrutaba al 
pintor en el Museo del Prado, bajo la perspectiva 
del Premio Nóbel. Su conversación con el artista 
retumbaba en mi cabeza. 

“¿Y por qué Serbia?” Esta frase me preguntaron 
en España la primera vez que decidí crear las 
Residencias artísticas entre España y Serbia. No 
me la volvieron a repetir, porque mi entusiasmo 
era tal al regresar cada año, que los patrocinadores 
quedaron como yo, atrapados en un país 
efervescente culturalmente hablando. 

Cada día me levantaba fascinada por la 
luz serbia, filtrada por las ventanas de madera, 
el amarillento maíz asomado por antiguas 
construcciones de madera, que parecía querer 
escapar de nuevo al campo, y  mi paseo entre la 
población afable, que no paraba de ofrecerme 
muestras de cariño. Unas veces, me acompañaba el 
río Saba, y otras, el Danubio.

¿Hay mayor regalo que comenzar el día 
rodeada de trazos, colores y el sonido del pincel 
al bailar sobre el lienzo? Mis días se sucedían 
navegando entre los paisajes de jóvenes artistas, 
siempre atentos a las visitas de la población local, 
a la que involucrábamos con talleres, encuentros y 
actividades que fomentaban el intercambio socio-
cultural.

Hoy, regreso con la Asociación Cultural 
Hispano Serbia Ivo Andric. Y es nuestro objetivo 
crear un vínculo entre España y Serbia, tal y como 
llevamos trabajando desde 2012.

En esta nueva aventura que comenzamos, 
queremos unir dos culturas diferentes, a través de 
artistas plásticos de ambos países. Ellos nos van 



У овој новој авантури коју започињемо 
желимо да објединимо две различите културе, 
преко визуелних уметника из обе земље. Они ће 
нам приказати уметничку панораму у настајању. 

Наше Удружење је изабрало десет 
шпанских уметника, чији се рад повезује са 
пејзажем, замишљеним са различитих гледишта: 
екстеријери, урбани и пејзажи природе. Као 
и унутрашњи предели душе, који одражавају 
њихова осећања, емоције и мисли, кроз 
различите технике, медије и теме.

Ти радови иду руку под руку, заједно 
са радовима десеторо српских уметника; и 
успостављају дијалог у пару, подстичући гледаоца 
на рефлексију кроз монохроматске, апстрактне, 
колористичке, гестуалне композиције и слике 
итд. 

Иво Андрић нас је охрабрио и инспирисао 
да наставимо са јачањем веза између две 
земље. И надамо се да ће се то у будућности још 
више дешавати, и да ће се Амбасади Шпаније 
у Србији, Институту „Сервантес” из Београда, 
Културном центру Новог Сада и Студенском 
културном центру Нови Сада придружити и друге 
институције. 

Бегоња Рамос Меса,
комесарка и делегат за културне активности 
Хиспано - српског културног удружења „Иво 

Андрић”

a mostrar el panorama artístico que se está 
fraguando. 

Desde nuestra Asociación hemos 
seleccionado a diez artistas españoles, cuya 
obra está ligada al paisaje, concebido desde 
diferentes puntos de vista: paisajes exteriores; 
paisajes de la naturaleza y urbanos. Así como 
paisajes interiores del alma, que reflejan sus 
sentimientos, emociones y pensamientos, 
a través de diferentes técnicas, soportes y 
temáticas.

Estas obras se dan la mano, junto a diez 
artistas serbios; y crean un diálogo en parejas, 
animando a reflexionar al espectador, a través 
de composiciones e imágenes monocromas, 
abstractas, coloristas, de trazo gestual, etc. 

Ivo Andric nos ha animado e inspirado 
para seguir creando lazos de unión entre 
ambos países. Y así esperamos que suceda 
durante mucho tiempo, y a la Embajada de 
España en Serbia, el Instituto Cervantes de 
Belgrado, Kulturni centar Novi Sad y Studenski 
kulturni centar Novi Sadse vayan sumando otras 
instituciones. 

Begoña Ramos Mesa,
Comisaria Delegada de Actividades 

Culturales de la Asociación Cultural Hispano 
Serbia Ivo Andric

Изложба „Камен папир маказе” реализује се по 
четврти пут у оквиру седмог издања пројекта 
уметничке размене „Арт линкс”. Претходне 
верзије ове изложбе приређене су у аустријском 
граду Холабруну (2018), у Дортмунду (2019) 
и Љубљани (2021), а наредне године биће 
приређена и у Мадриду. Поставку и овај пут 
модификују и од предходних разликују, захтеви 
галеријског простора и кустоска концепција, те 
је у СКЦ Фабрика први пут конципирана као низ 
дијалога радова уметника из Шпаније и Србије.

Десет парова уметника из две земље, две 
различите културе и уметничке сцене, који се никада 
до сада нису срели, нити су претходно упознати са 
радом оног другог, представљени су кроз радове на 
папиру, од папира, уз употребу камена или маказа: 
цртежи, колажи, литографија, објекти... Овакав 
приступ одабран је јер се тема изложбе с једне 
стране односи на коришћени материјал, а са друге 
стране пореди живот и уметност са познатом игром, 
као и са мање забавним и сложеним појавама попут: 
питања моћи, (не)правде, доношења одлука у 
кризним ситуацијама, фактора среће или постојања 
„више силе“ која понекад превагне над вештином 
и напорним радом, и уопште чини равнотежу коју 
често сами нарушавамо.

Сама игра „Камен-папир-маказе” игра се у 
двоје, постоје три симбола које играчи формирају 
својим шакама, песница за камен, испружена шака 
за папир и два пружена прста за маказе. Сваки од та 
три елемента јачи је од једног и слабији од другог. 
Фактор среће или успешне психолошке процене 
противника утиче на одабир симбола које играчи 
показују. Због своје насумичности често се одабира 
и као фер метод доношења непристрасних одлука 
уместо бацања новчића или извлачења сламки.

Теме, концепције и приступ материјалу, 

La exposición "Piedra – Papel – Tijera" se realiza por cuarta 
vez como parte de la séptima edición del proyecto de 
intercambio artístico "Art links". Las versiones anteriores 
de esta exposición se hicieron en la ciudad austriaca de 
Holabruno (2018), Dortmund (2019) y Liubliana (2021), y 
se celebrarán en Madrid el año que viene. La configuración 
de la exposición también esta vez se ve modificada 
y diferenciada de las anteriores por las condiciones 
espaciales de la galería y la concepción curatorial, y en 
SKC Fabrika por primera vez está concebida como una 
serie de diálogos entre los trabajos de artistas de España 
y Serbia.

Diez parejas de artistas de dos países, dos culturas 
y escenas artísticas diferentes, que nunca se habían 
conocido, ni están previamente familiarizados con el 
trabajo del otro, se presentan a través de trabajos en 
papel, utilizando piedra o tijeras: dibujos, collages, 
litografía, objetos... Este enfoque ha sido elegido porque 
el tema de la exposición, por un lado, se refiere al 
material usado, y por el otro, compara la vida y el arte 
con el famoso juego, así como con fenómenos menos 
entretenidos y complejos como: cuestiones de poder, 
(in)justicia, toma de decisiones en las situaciones de 
crisis, los factores de felicidad o la existencia de "fuerza 
mayor" que a veces supera a la habilidad y al trabajo 
duro, y que generalmente establece el equilibrio que a 
menudo nosotros mismos trastornamos.

El propio juego "Piedra-papel-tijera" se juega en 
dos, hay tres símbolos que los jugadores forman con sus 
puños, puño por piedra, palma de la mano extendida 
por papel y dos dedos extendidos por tijeras. Cada uno 
de estos tres elementos es más fuerte que el uno y más 
débil que el otro. El factor de la felicidad o evaluación 
psicológica exitosa de los oponentes afecta la elección 
de los símbolos que muestran los jugadores. Debido 
a su aleatoriedad, a menudo también se usa como un 
método justo para tomar decisiones imparciales en lugar 

КАМЕН-ПАПИР-МАКАЗЕ PIEDRA-PAPEL-TIJERA



СИЛВИА ЛЕРИН / SILVIA LERÍN

НЕПРАВИЛАН ОБЛИК II, 2012,
акрил на папиру, 68 х 93,5 cm 
FORMA IRREGULAR II, 2012,
acrílico en papel, 68 х 93,5 cm

уметника представљених на овој изложби, такође се 
могу сагледати у паровима. Њихови лични креативни 
изрази надопуњују се и супротстављају један другом, 
решавају одређене ликовне проблеме или отварају 
нова питања. Сваки аутор је на аутентичан начин 
несумњиво нашао „прави одговор”, једнима је папир 
био најпогоднија подлога за обраду одређене 
теме, док је другима сам контакт са папиром као 
материјалом био извор нових ликовних решења.

Монохромне квадратне форме. Силвиа 
Лерин од папира ствара геометризоване објекте. 
Форме монолитног изгледа, које излазе из 
дводимензионалних оквира у простор, пресецају 
мање папирне форме, наглашене контрастним 
бојама. Јасна Гулан Ружић у простор излази оптичком 
илузијом преклопљених коцки и ромбова, а боју 
графичких отисака на картону или папиру своди 
на минимум комбинујући нијансе црне на црној 
површини.

Шифрарник испод и изнад нивоа папира. 
Фернандо Даса исписује странице сопствене историје 
измишљеним писмом налик хијероглифском. У 
хоризонталним низовима исеца из белог папира 
геометризоване облике који поседују озбиљност 
и свечаност неког историјског текста. Насупрот 
овом добро организованом „тајном писму”, Даница 
Бићанић исписује сопствено нечитљиво сећање 
на недавне догађаје, можда на куповину у локалној 
радњи, колажирајући најлонске кесе испуњене 
пигментом и песком, ударајући печате са датумима на 
неравне аморфне површине белог папира.  

Бојене хоризонтале и вертикале. Виктор Алба 
у свом раду често исеца или цепа своје аквареле, 
стварајући од њих нове колоритне композиције, у 
којима доминирају вертикале и хоризонтале. Строгост 
њихових оштрих ивица у контрасту је с флуидним 
акварелним асоцијацијама на пејзаже, облаке и воду. 
Небојша Лазић такође, често рециклира папир, али 
од њега прави папирну пулпу у различитим бојама 
и ствара меке тактилне форме које „учвршћује” 

ЈАСНА ГУЛАН РУЖИЋ / JASNA GULAN RUŽIĆ

ОБЈЕКАТ 1/4, 2018,
линорез штампан на обликованој 

лепенци, 70 x 94,5 cm 
OBJETO 1/4, 2018,

linograbado impreso sobre cartulina 
perfilada, 70 x 94,5 cm 

de lanzar monedas o sacar la paja más corta.
Los temas, conceptos y enfoque sobre el material 

de los artistas presentados en esta exposición también 
se pueden ver por parejas. Sus expresiones creativas 
personales se complementan y contraponen, resuelven 
determinados problemas artísticos o abren nuevos 
interrogantes. Sin duda, cada autor encontró la "respuesta 
correcta" de manera auténtica, para algunos el papel era la 
base más adecuada para procesar un tema determinado, 
mientras que para otros el contacto con el papel como 
material era una fuente de nuevas soluciones artísticas.

Formas cuadradas monocromáticas. Silvia 
Lerín crea objetos geometrizados a partir de pa-
pel. Formas de aspecto monolítico, que emergen de 
marcos bidimensionales en el espacio, se cruzan con 
formas de papel más pequeñas, acentuadas por colores 
contrastantes. Jasna Gulan Ružić entra en el espacio con 
la ilusión óptica de cubos y rombos plegados, y reduce al 
mínimo el color de las im-presiones gráficas sobre cartón o 
papel combinando tonos de negro sobre superficie negra.

Libro de códigos por debajo y por encima de los 
niveles del papel. Fernando Daza escribe las páginas 
de su propia historia en una escritura ficticia parecida 
a un jeroglífico. En filas horizontales, recorta formas 
geométricas en papel blanco, que tienen la seriedad y 
solemnidad de un texto históri-co. Contrariamente a esta 
"carta secreta" bien organizada, Danica Bićanić escribe 
su propia memoria ilegible de eventos recientes, tal vez 
comprando en una tienda local, haciendo collages de 
bolsas de nailon llenas de pigmento y arena, estampando 
fechas en superficies irregulares de papel blanco amorfo. 

Horizontales y verticales de colores. En su obra, 
Víctor Alba suele cortar o romper sus acua-relas, creando a 
partir de ellas nuevas composiciones coloristas, en las que 
predominan las verticales y las horizontales. La austeridad 
de sus bordes afilados contrasta con las fluidas asociaciones 
de la acuarela con paisajes, nubes y agua. Nebojša Lazić 
también suele reciclar papel, pero fabrica del mis-mo 
pulpa de papel de diferentes colores y crea formas suaves 
y táctiles que "fortalece" con composi-ciones geométricas, 



ДАНИЦА БИЋАНИЋ / DANICA BIĆANIĆ

ЦИКЛУСИ 15-21/01, 2021,
комбинована техника, 28 x 22 cm, 

CICLOS 15-21/01, 2021,
técnica mixta, 87 x 75 cm

ФЕРНАНДО ДАСА / FERNANDO DAZA 
 
ЈЕДНОБОЈНИ Ф, 2013,
Басик папир изрезан ручно, 90 х 60 cm 
MONOCROMO F, 2013,
papel Basik troquelado a mano, 90 х 60 cm

ВИКТОР АЛБА / VÍCTOR ALBA 

ДОДИР, ГРАФИКА И ИНСИСТИРАЊЕ, 2021,
акварел, емајл, графит и мастило на папиру, 
15 x 20 cm 
EL TACTO, EL GRAFISMO Y LA INSISTENCIA, 2021,
acuarela, esmalte, grafito y tinta china sobre papel, 15 x 20 cm

НЕБОЈША ЛАЗИЋ / NEBOJŠA LAZIĆ

БЕЗ НАЗИВА, 2020,
папирна пулпа, 100 х 70 cm 

SIN TÍTULO, 2020,
pulpa de papel, 100 х 70 cm



геометријским композицијама, вертикалама, 
хоризонталама и дијагоналама.

Кружнице апстрактних садржаја. Лусиа Лорен 
у унутрашњости својих кругова прецизним цртежом 
калеидоскопски умножава неправилне облике, 
асоцирајући на изглед ириса и продор светлости кроз 
сочиво људског ока или неког уређаја. Са друге стране, 
Лазар Марковић широком четком експресионистички 
испуњава садржину својих радова на тер папиру. Оба 
уметника сликају белом и црном бојом, а због својих 
кружних форми радови наликују приказима микро и 
макро космоса, на поглед кроз микроскоп, односно 
телескоп.

Линије и површине у серијама. Родриго Мартин 
представља се низом униформних формата мањих 
димензија, на којима плаве линије пресецају благо 
заобљене или праве контрастне црно-беле површине. 
Варирање ликовне теме кроз серију радова истог 
формата, истраживање форме, линије и површине 
биле су полазиште и за Горана Деспотовског. У 
његовој серији жутих слика, димензија сличних 
Мартиновим, такође се сукобљавају и преплићу 
геометризоване форме, међутим код Деспотовског 
из монохромне површине у простор излазе рељефне 
линије, површине и акценти од папира.

Апстрактна клупка боје. Николу Срдића 
и Јелену Ђурић, у дијалог доводи апстрактна, 
гестуална слика, концентрисана ка средини формата 
попут лопте нагомилане енергије. Срдићеви потези 
акрилном бојом и графитом су кратки и одсечни, док 
су Ђурићкини рађени уљаним пастелом умекшани 
и нежни, али са ништа мање снаге, јер на појединим 
местима цепа и гули папир. Ова привидна деструкција 
материјала, као и енергичан гест оба уметника, ипак су 
у служби грађења слике у хармоничну и функционалну 
целину, било да су називи слика дати по топонимима 
као код шпанског уметника или на основу интимног 
доживљаја света као што је случај код уметнице из 
Србије.

У дијалогу су, осим уметника, и два приступа 

ЛУСИА ЛОРЕН / LUCÍA LOREN 

ОКО СВЕТЛОСТИ II, 2020,
оловка на папиру, 23 x 23 cm 
OJO DE LUZ II, 2020,
lápiz sobre papel, 23 x 23 cm

verticales, horizontales y diagonales.
Círculos de contenido abstracto. Lucía Loren 

en el interior de sus círculos con un dibujo preciso 
multiplica las formas irregulares, asociando la apariencia 
de iris y la penetración de la luz a través de la lente del 
ojo humano o algún dispositivo. Por otro lado, Lazar 
Marković con un pincel amplio cumple de manera 
expresionista el contenido de su trabajo en el papel 
ter. Ambos artistas pintan de blanco sobre la superficie 
negra, y debido a sus formas circulares, las obras se 
asemejan a representaciones de micro y macro cosmos, 
a la vista a través de un microscopio o un telescopio.

Líneas y superficies en serie. Rodrigo Martín 
se presenta con una serie de formatos unifor-mes de 
dimensiones más pequeñas, sobre los que superficies 
en blanco y negro ligeramente redon-deadas o en 
contraste real cortan líneas azules. Variar el tema del 
arte a través de una serie de obras del mismo formato, 
explorar la forma, las líneas y las superficies fueron el 
punto de partida para Goran Desptovski. En su serie 
de pinturas amarillas, de dimensiones similares a las de 
Martin, las formas geometrizadas también chocan y se 
entrelazan, pero con Despotovski las líneas en relieve, 
las super-ficies y los acentos de papel emergen de la 
superficie monocromática hacia el espacio.

Madeja abstracta de color. Nikola Srdić y Jelena 
Đurić entran en diálogo a través de una imagen 
abstracta y gestual, concentrada hacia el centro del 
formato como una bola de energía acu-mulada. Los 
trazos de Srdić con pintura acrílica y grafito son cortos 
y nítidos, mientras que los de Đurić con pastel al óleo 
son suaves y tiernos, pero no menos fuertes, porque 
en algunos lugares rasga y pela el papel. Esta aparente 
destrucción de la materia, así como el enérgico gesto 
de ambos artistas, siguen estando al servicio de 
construir el cuadro como un todo armónico y funcional, 
ya sea que los nombres de los cuadros estén dados por 
topónimos como el del artista español o basados en 
una experiencia íntima del mundo como la de la artista 
de Serbia.

ЛАЗАР МАРКОВИЋ / LAZAR MARKOVIĆ

КРУГ-ОВИ-ОНИ I, 2022,
комбинована техника на тер папиру, R: 45 cm

CÍRCULO-ESTOS-AQUELLOS I, 2022,
técnica mixta en papel, R: 45 cm



ГОРАН ДЕСПОТОВСКИ / GORAN DESPOTOVSKI

41/8 / СЕРИЈА 41 (детаљ), 2016,
уље и воштана паста на платну, 50 x 30 cm
41/8 / SERIE 41 (detalle), 2016,
pasta al óleo y cera sobre lienzo, 50 x 30 cm

РОДРИГО МАРТИН / RODRIGO MARTÍN

ПРАВА И РАВАН, 2018,
акрил на платну, 30 x 30 cm
LÍNEA Y PLANO, 2018,
acrílico sobre tela, 30 x 30 cm

НИКОЛА СРДИЋ / NIKOLA SRDIĆ 

ЗЕТА, 2022,
акрил и графит на папиру, 50 x 70 cm

ZETA, 2022,
acrílico y grafito en papel, 50 x 70 cm

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ / JELENA ĐURIĆ

ПОСМАТРАЧ, 2018,
комбинована техника, акрил и пастел на 

папиру, 75 x 105 cm
OBSERVADOR, 2018,

técnica mixta, acrílico y pastel sobre papel, 
75 x 105 cm



делима, један у којем доминира истраживање форме, 
текстуре и материјала, и други који у првом плану 
носи наратив.

Урбана обележја сирових боја. Графити 
и обележја градског живота, као и жив колорит 
неонских реклама, заједничка су за два аутора. 
Гуиљермо Латоре Пласа је окренут фотографији и 
бунтом обележеним детаљима урбаних простора, 
живописним порукама исписаним по хладним 
бетонским зидовима у индустријским зонама, док 
Данијел Бабић своје виђење и критику друштва у 
којем живи изражава кроз карикатурални цртеж, 
наративно и искрено описујући непријатне појаве и 
међуљудске односе, чији је актер или сведок.

Снови пастелних боја и белине стварности. 
Алба Ескајо користи технику фото трансфера, те 
црне реалистичне отиске идиличних пејзажа обавија 
апсртактним, живо обојеним формама, у славу лепоте 
живљења и лепих тренутака. Недовршеним белинама 
папира донекле ублажава интензиван контраст боја 
и принта, те оставља утисак да су приказане само 
уметничине жеље или далека сећања. На први поглед 
о истом говоре и радови Монике Сигети, настали 
у сличном живописном колориту, са полазиштем у 
фотографијама раскоши и благостања, међутим њене 
реалистичне фигуративне, донекле бизарне сцене из 
живота жене налик оном из часописа, само су на први 
поглед хармоничне. Она дословно прекраја формат 
папира, исецајући га маказама, чинећи недостајуће 
делове важним делом композиције.

Линија, детаљ и природа. Две уметнице 
повезује минуциозан рад, као и мотиви природе и 
пејзажа. Ана Здравковић црним тушем исцртава 
коренолике испреплетене форме, које излазе из 
једног формата папира и улазе у други део диптиха, 
а Јелена Средановић на танком јапанском папиру 
отискује дрворезе у плавим тоновима океана. Готово 
фотореалистичким приказима меке морске пене 
супротставља се трње Здравковићиних почупаних 
коренова, али оба мотива, као и ауторска посвећеност 

АЛБА ЕСКАЈО / АLBA ЕSCAYO 

РАЗГЛЕДНИЦЕ ИЗ СИНГАПУРА, 2021,
комбинована техника на папиру, 40,5 x 30 cm
POSTALES DESDE SINGAPUR, 2021,
técnica mixta en papel, 40,5 x 30 cm

Además del artista, hay dos acercamientos a las obras 
en diálogo, uno en el que domina la in-vestigación de la 
forma, la textura y la materia, y el otro en el que la narrativa 
está en primer plano.

Hitos urbanos de colores crudos. Los grafitis y las 
características de la vida de la ciudad, así como el color vivo 
de los letreros de neón, son comunes a los dos autores. 
Guillermo Latorre Plaza recurrió a la fotografía y marcó con 
rebeldía detalles de los espacios urbanos, mensajes vívidos 
escri-tos en fríos muros de hormigón en zonas industriales, 
mientras que Danijel Babić expresa su visión y crítica de la 
sociedad en la que vive a través del dibujo caricaturesco, 
describiendo de forma narrativa y sincera fenómenos 
desagradables y relaciones interpersonales de los cuales es 
el protagonista o testigo.

Sueños de colores pastel y blancura de la realidad. Alba 
Escayo utiliza la técnica de la trans-ferencia de fotografías y 
envuelve impresiones realistas en negro de paisajes idílicos 
en formas abs-tractas y de colores vivos, en honor a la belleza 
de la vida y los momentos hermosos. La blancura inacabada 
del papel queda algo mitigada por el intenso contraste 
de colores y estampados, y deja la impresión de que sólo 
se muestran los deseos del artista o recuerdos lejanos. A 
primera vista, las obras de Monika Sigeti, creadas en un 
colorido similar, con un punto de partida en fotografías de 
lujo y prosperidad, hablan de lo mismo, pero sus realistas 
escenas figurativas, un tanto bizarras, de la vida de una mujer 
como de revista, sólo son a primera vista armoniosos. La 
artista literalmente redibuja el formato del papel, cortándolo 
con tijeras, haciendo que las partes faltantes sean una parte 
importan-te de la composición.

Línea, detalle y naturaleza. Las dos artistas están 
conectadas por un trabajo minucioso, así como por motivos 
de la naturaleza y el paisaje. Con tinta negra, Ana Zdravković 
dibuja formas entrelazadas como raíces, que salen de un 
formato de papel y entran en la otra parte del díptico, y 
Jelena Sredanović imprime xilografías en papel japonés 
fino en los tonos azules de océano. Las representaciones 
casi fotorrealistas de suave espuma del mar se oponen a 
las espinas de las raíces rotas de Zdravković, pero ambos 

МОНИКА СИГЕТИ / MONIKA SIGETI

ЗАЛИЛА САМ ЦВЕЋЕ, 2018,
акрил на засеченом папиру, 86 x 60 cm

REGUÉ LAS FLORES, 2018,
acrílico sobre papel recortado, 86 x 60 cm



ДАНИЈЕЛ БАБИЋ / DANIJEL BABIĆ

SCISSORS IN ACTION, 2018,
акрил на папиру, 50 x 70 cm

SCISSORS IN ACTION, 2018,
acrílico en papel, 50 x 70 cm

ГУИЉЕРМО ЛАТОРЕ ПЛАСА / 
GUILLERMO LATORRE PLAZA

BROKEN BITS MAPS, 2022,
фотографија, 16 x 16 cm
BROKEN BITS MAPS, 2022,
foto, 16 x 16 cm

ЈЕЛЕНА СРЕДАНОВИЋ / JELENA SREDANOVIĆ

ПОРЕД ВОДЕ I, 2022,
равна штампа са дрвене матрице, 

формат рада 50 x 70 cm, папир 70 x 100 cm
JUNTO AL AGUA I, 2018,

grabado plano en matriz de madera, 
formato 50 x 70 cm, papel 70 x 100  cm

АНА ЗДРАВКОВИЋ / ANA ZDRAVKOVIĆ  

ЛИШАЈ, 2021,
оловка на папиру, 2 х (29,7 x 42 cm)
LÍQUEN, 2021,
lápiz sobre papel, 2 х (29,7 x 42 cm)



МАРИА ОРТЕГА ЕСТЕПА / 
MARÍA ORTEGA ESTEPA 

MAPPING ME, 2020,
акварел на папиру, 40 х 30 cm
MAPPING ME, 2020,
acuarela en papel, 40 х 30 cm

детаљу, једнако увлаче посматрача у дијалог са 
призором.

Историја, сећање и порекло. Мариа Ортега 
Естепа слика неправилне концентричне кружнице, 
годове посеченог дрвећа и у њима стрелицама 
означава одређене тачке, као тренутке у времену, 
догађаје из личног живота. Линије и мапирање 
сопствене прошлости дају и визуелну чврстину готово 
медитативном кружном исписивању тананих годова. 
Данило Вуксановић историји прилази кроз опште, са 
музеолошког становишта, фасциниран архивираним 
графичким матрицама. Он, такође слика концентричне 
кругове, као печате, које енегричном линијом у бескрај 
умножава и тиме их присваја као део своје личне 
историје.

Мешање техника, прелазак из цртежа у графику, 
из графике у дигитални принт, из слике у објекат, из 
објекта у колаж, а из њега поново у цртеж одликују 
скоро све радове на овој изложби, попут популарне 
игре чији наслов носи и у којој ни један субјекат, ни 
једна тема, ни техника није супериорнија над осталима, 
већ само у одређеном тренутку послужи као средство 
за лакше саопштавање идеје, као оруђе креативности, 
као позив на дијалог. Приказани дијалози настали 
су на основу кустоског ослушкивања аутора из две 
земље, са тешким задатком да се одабир сведе на 
два пута по десет имена, али са надом да ће у блиској 
будућности они постати повод правим дијалозима 
међу уметницима, њиховом упознавању, повезивању 
и размени искустава.

Изложба „Камен-папир-маказе” реализована је, 
као део уметничке размене, у копродукцији Културног 
центра Новог Сада, Студентског културног центра 
у Новом Саду, Института Сервантес у Београду, 
Културног друштва Иво Андрић из Мадрида и Шпанске 
амбасаде у Београду.

Маја Ердељанин,
уредница ликовног програма КЦНС

ДАНИЛО ВУКСАНОВИЋ / 
DANILO VUKSANOVIĆ

МАТРИЦА, 2020,
комбинована техника на папиру, 25 х 20 cm

MATRIZ, 2020,
técnica mixta en papel, 25 х 20 cm

motivos, así como la dedicación del autor al detalle, atraen 
igualmente al observador a un diálogo con la escena.

Historia, memoria y origen. María Ortega Estepa 
pinta círculos concéntricos irregulares, ani-llos de árboles 
talados y en ellos marca con flechas ciertos puntos, como 
momentos en el tiempo, hechos de su vida personal. Las 
líneas y el mapeo del propio pasado también dan firmeza 
visual a la escritura circular casi meditativa de los años 
sutiles. Danilo Vuksanović aborda la historia en general, 
desde un punto de vista museológico, fascinado por 
las matrices gráficas de archivo. También pinta círculos 
concéntricos, como sellos, que multiplica hasta el infinito 
con una línea enérgica y así se los apropia como parte de 
su historia personal.

Mezcla de técnicas, tránsito del dibujo a la gráfica, 
de la gráfica a la impresión digital, de la pintura al objeto, 
del objeto al collage, y de éste de nuevo al dibujo, se 
distinguen casi todas las obras de esta exposición, como 
el popular juego que lleva el título y en el que ningún 
sujeto, ni tema, ni técnica es superior a los demás, sino que 
sólo en un momento determinado sirve como medio para 
facilitar la comunicación de la idea, como herramienta 
de creatividad, como invitación al diálogo. Los diálogos 
presentados fueron creados a partir de la escucha 
curatorial de autores de dos países, con la difícil tarea de 
reducir la selección al doble de diez nombres, pero con 
la esperanza de que en un futu-ro cercano se conviertan 
en una ocasión para verdaderos diálogos entre artistas, su 
conocimiento, conexión e intercambio de experiencias.

La exposición "Piedra-Papel-Tijera" se realizó, como 
parte de un intercambio artístico, en una coproducción 
del Centro Cultural de Novi Sad, el Centro Cultural de 
Estudiantes de Novi Sad, el Instituto Cervantes de Belgrado, 
la Asociación Cultural Hispano-Serbia "Ivo Andrić" de 
Madrid y la Embajada de España en Belgrado.

Maja Erdeljanin,
Coordinatora del programa de arte del 

Centro cultural de Novi Sad



ВИКТОР АЛБА (Саламанка, 1986), магистрирао је 
уметничку продукцију на Универзитету Баскије (UPV), 
сликарство на Универзитету у Београду и дипломирани 
је ликовни уметник Универзитета у Саламанци. 
Његов рад се заснива на истраживању и развоју 
пластичних могућности сликања на тему пејзажа. 
Награђен је Наградом за младе сликаре Фондације 
Гасета, Националном наградом за сликарство „Панћо 
Косио”, Наградом Фондације „Висенте Гарсија и 
Корселас” и Златном медаљом Краљевске академије 
уметности „Сан Кирсе”, између осталих. Своје радове 
излагао је на значајним међународним изложбама у 
Јапану, Њујорку, Београду, Берлину и другде, као и 
на домаћим и међународним сајмовима уметности. 
Боравио је у неколико уметничких резиденција у 
разним земљама.

VÍCTOR ALBA (Salamanca, 1986). Máster en Producción 
artística por la UPV, Máster en Pintura por la Universidad 
de Belgrado y Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Su trabajo está basado en la 
investigación y el desarrollo de las posibilidades plásticas 
de la pintura en torno al paisaje. Ha sido premiado con el 
Premio Jóvenes Pintores de la Fundación Gaceta, Premio 
Nacional de pintura Pancho Cossío, Premio Fundación 
Vicente García y Corselas, o la Medalla de Oro por la Real 
Academia de las Artes San Quirce, entre otros. Su obra ha 
sido expuesta con carácter internacional en lugares de 
relevancia en Japón, Nueva York, Belgrado, Berlín, etc., 
y ferias de arte tanto nacionales como internacionales, 
habiendo obtenido residencias artísticas en varios 
países. 

www.victoralba.com

 
ЦРТЕЖ ОБЛАКА, ПРАВЕ ПЛАНИНЕ И ПИКСЕЛИРАНОГ МОРА, 2021,

акварел, емајл, графит и мастило на папиру, 15 x 20 cm, 
DIBUJO DE UNA NUBE, UNA MONTAÑA DE VERDAD Y UN MAR PIXELADO, 2021,

acuarela, esmalte, grafito y tinta china sobre papel, 15 x 20 cm



ДАНИЈЕЛ БАБИЋ (Очауш, Босна и Херцеговина, 
1967), сликар и самостални уметник. Дипломирао је 
на Вишој школи за ликовне и примењене уметности 
у Београду и на Академији уметности у Новом Саду 
(одсек сликарство (1995). Учествовао је на већем 
броју колективних изложби у земљи и иностранству. 
Приредио је 71 самосталну изложбу. Добитник је 
специјалне награде на 6. Међународном бијеналу 
минијатуре у Горњем Милановцу (2000), признања 
магазина за савремену уметност www.artmagazin.info 
(2003).

DANIJEL BABIĆ (Očauš, Bosnia y Herzegovina, 1967) es 
pintor y artista independiente. Se graduó en la Facultad 
de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Belgrado y en la 
Academia de las Artes de Novi Sad (Departamento 
de Pintura) (1995). Ha participado en numerosas 
exposiciones colectivas en el país y en el exterior. Ha 
organizado 71 exposiciones individuales. Ganó un 
premio especial en el 6. Bienal Internacional de Miniatura 
en Gornji Milanovac (2000), premios de la revista de arte 
contemporáneo www.artmagazin.info (2003).

www.danijelbabic.com

AY! AY! OUCH!, 2018,
акрил на папиру, 50 x 70 cm

AY! AY! OUCH!, 2018,
acrílico en papel, 50 x 70 cm



ДАНИЦА БИЋАНИЋ (Нови Сад, 1985), вајарка и 
мултимедијална уметница (од 2006), активна на 
бројним пројектима из области културе (од 2011). 
Чланица је Председништва и програмски координатор 
СУЛУВ* (од 2017). Мастер студије вајарства завршила је 
на Академији уметности у Новом Саду (2010), где је и 
докторирала (2022). Добитница је неколико студентских 
награда – Награда за најуспешнији дипломски рад 
на Вајарском одсеку (2008), Награда „Арт Клинике” 
„Перспективе” за перспективног студента у категорији 
Скулптура (2008), „Награда Универзитета у Новом Саду 
за одличне резултате остварене у области уметности” 
(2009). Реализовала је 14 самосталних и више групних 
изложби и других наступа у земљи и иностранству 
(Румунија, Босна и Херцеговина, Велика Британија, 
САД, Бугарска, Русија, Грчка, Аустрија, Немачка, 
Хрватска, Словенија).

DANICA BIĆANIĆ (Novi Sad, 1985) es escultora y artista 
multimedia (desde 2006), activa en numerosos proyectos 
culturales (desde 2011). Es miembro de la Presidencia y 
coordinadora de programas de la SULUV* (desde 2017). Se 
graduó de la Academia de artes en Novi Sad (2010), donde 
también obtuvo su doctorado (2022). Ha ganado varios 
premios estudiantiles: Premio al Trabajo de Posgrado 
Más Exitoso en el Departamento de Escultura (2008), 
Premio de la Clínica de Arte "Perspectivas" para futuros 
estudiantes en la categoría de escultura (2008), "Premio 
de la Universidad de Novi Sad por excelentes resultados 
logrados en el campo del arte" (2009). Ha realizado 14 
exposiciones individuales y colectivas múltiples y otras 
actuaciones en el país y en el extranjero (Rumania, Bosnia y 
Herzegovina, el Reino Unido, los Estados Unidos, Bulgaria, 
Rusia, Grecia, Austria, Alemania, Croacia, Eslovenia).

danicabicanic.blogspot.com ЦИКЛУСИ 15-21/01, 2021,
комбинована техника, 87 x 75 cm, 

CICLOS 15-21/01, 2021,
técnica mixtal, 87 x 75 cm

* СУЛУВ: Савез удружења ликовних уметника Војводине
* SULUV: Asociación de Artistas Plásticos de Vojvodina



ДАНИЛО ВУКСАНОВИЋ (Сомбор, 1973), сликар и 
ликовни критичар, запослен у Галерији Матице 
српске као виши конзерватор-рестауратор, где је 
уредник едиције изложби „Традиција и савремено 
стваралаштво”. Дипломирао је на Академији 
ликовних уметности у Новом Саду, смер графика 
(1998). Магистрирао је на истој Академији, смер 
цртање (2005). Члан је међународног музејског 
комитета (ICOM), СУЛУВ и УЛУС**. Самостално излагао 
преко 50 пута у земљи и иностранству (САД, Италија, 
Мађарска). Соња Јанков објавила је монографију 
„Хроноспектри Данила Вуксановића” у издању Завода 
за културу Војводине (2014). Објавио је књиге „Дуали” 
(2007), „Епизода” (2008) и „Пресек” (2014).

DANILO VUKSANOVIĆ (Sombor, 1973) es pintor y crítico 
de arte, empleado de la Galería Matica de Srpska como 
conservacionista senior, donde es editor de la exposición 
"Tradición y Creatividad Contemporánea". Se graduó de 
la Academia de las Artes de Novi Sad, especialidad artes 
gráficas (1998). Obtuvo un máster en dibujo en la misma 
Academia (2005). Es miembro del International Museum 
Committee (ICOM), SULUV y ULUS**. Ha expuesto de 
forma independiente más de 50 veces en el país y en el 
extranjero (EE.UU., Italia, Hungría). Sonja Jankov publicó 
la monografía "Cronoespectros de Danilo Vuksanović" 
en la edición del Instituto de Cultura de Vojvodina (2014). 
Publicó los libros "Duales" (2007), "Episodio" (2008) y 
"Intersección" (2014).

danilovuksanovic.com

** УЛУС: Удружење ликовних уметника Србије
** ULUS: Asociación de Artistas Plásticos de Serbia

МАТРИЦА, 2020,
комбинована техника на папиру, 24 x (25 х 20 cm)

MATRIZ, 2020,
técnica mixta en papel, 24 x (25 х 20 cm)



ЈАСНА ГУЛАН РУЖИЋ (Нови Сад, 1976), графичарка 
запослена на Катедри за цртање Академије уметности 
у Новом Саду у звању доцента (од 2019). На истој 
академији је дипломирала (2002), магистрирала 
(2007), а тренутно је апсолвент докторских студија. 
Претходно је била (2004 – 2019) запослена у 
Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 
у Петроварадину као сликар конзерватор. Њена 
поља истраживања су цртеж, графика, конзервација 
и рестаурација културног наслеђа и психоанализа 
уметности. Добитница је више награда за свој рад: 
10. бијенале Југословенског студентског цртежа 
(1999), „Мали печат” Графичког колектива, Београд 
(2018), Галерија Ла Виста, Нови Сад (2019)... Члан је 
СУЛУВ, УЛУС, Графичког колектива Београд, Друштва 
конзерватора Србије - ДКС, Међународног савета 
за споменике и споменичке целине - ICOMOS и 
Филозофског центра за психоанализу - CERIP.

JASNA GULAN RUŽIĆ (Novi Sad, 1976) es una artista 
gráfica que ejerce como profesora asistente (desde 
2019) en el Departamento de Dibujo de la Academia 
de Artes de Novi Sad. Se graduó de la misma Academia 
(2002), recibió allí su máster (2007) y actualmente es 
estudiante de doctorado. Anteriormente (2004 - 2019), 
trabajó en el Instituto Provincial para la Protección de 
Monumentos Culturales en Petrovaradin como pintora 
conservadora. Sus campos de investigación son el 
dibujo, las artes gráficas, la conservación y restauración 
del patrimonio cultural y el psicoanálisis del arte. Ha 
ganado varios premios por su trabajo: 10. bienal de 
Dibujo Estudiantil Yugoslavo (1999), "Pequeño Sello" del 
Colectivo Gráfico, Belgrado (2018), Galería La Vista, Novi 
Sad (2019)... Es miembro de la SULUV, ULUS, Colectivo 
Gráfico de Belgrado, Sociedad de Conservadores de 
Serbia - SCS, Consejo Internacional de Monumentos y 
Conjuntos Monumentales - ICOMOS y Centro Filosófico 
de Psicoanálisis - CERIP.

КВАДРИПТИХ_ОБЈЕКАТ, 2018,
линорез штампан на обликованој лепенци, 4 х (70 x 94,5) cm

CUADRÍPTICO_OBJETO, 2018,
linograbado impreso sobre cartulina perfilada, 4 х (70 x 94,5) cm



ФЕРНАНДО ДАСА (Севиља, 1979), дипломирао је 
ликовне уметности (2003) на Универзитету у Севиљи. 
Тренутно ради са разним галеријама у Мадриду, 
Барселони, Лисабону, Паризу, Њујорку и Сеулу. 
Годишње учествује на бројним сајмовима савремене 
уметности у Шпанији, Португалу, Француској, 
Белгији и Сједињеним Државама. Током своје 
професионалне каријере добијао је разне похвале, 
награде, стипендије за студирање и рад на ликовним 
конкурсима у Шпанији и другим земљама. Његов рад 
је присутан у престижним уметничким колекцијама 
широм света: Bassat (Барселона), Rucandio 
(Сантандер), Juan Entrecanales (Толедо), Room Mate 
Hotels (Мадрид), Chanel (Париз), Céline (Париз), Juan 
Carlos Maldonado (Мајами), Arte Al Limit (Сантјаго де 
Чиле), Banco Sabadell Foundation (Барселона), Cajasol 
Foundation (Севиља), Junta de Andalucía (Севиља) 
између осталих.

FERNANDO DAZA (Sevilla, 1979) Licenciado en 
Bellas Artes en 2003 por la Universidad de Sevilla. En 
la actualidad trabaja con varias galerías en Madrid, 
Barcelona, Lisboa, París, Nueva York y Seúl. Participa 
anualmente en numerosas ferias de arte contemporáneo 
en España, Portugal, Francia, Bélgica y Estados Unidos. A 
lo largo de su carrera profesional ha obtenido diferentes 
menciones, premios, becas de estudio y de trabajo en 
concursos de arte en España y otros países. Su obra está 
presente en prestigiosas colecciones de arte de todo el 
mundo: Bassat (Barcelona), Rucandio (Santander), Juan 
Entrecanales (Toledo), Room Mate Hotels (Madrid), 
Chanel (París), Celine (París), Juan Carlos Maldonado 
(Miami), Arte Al Límite (Santiago de Chile), Fundación 
Banco Sabadell (Barcelona), Fundación Cajasol (Sevilla), 
Junta de Andalucía (Sevilla) entre otras.

fernandodaza.es

VERMELHO, 2015,
папир исечен ручно и 

залепљен на картон, 70 х 50 cm 
VERMELHO, 2015,

papel cortado a mano y pegado 
sobre cartón, 70 х 50 cm



ГОРАН ДЕСПОТОВСКИ (Вршац, 1972), ликовни 
уметник и редовни професор за ужу уметничку област 
Сликарство (од 2019) на Академији уметности у Новом 
Саду. Председник је СУЛУВ (од 2017). Дипломирао је 
на Вишој школи ликовних и примењених уметности 
у Београду (1995); завршио основне академске (1999) 
и магистарске студије сликарства (2003), и стекао 
звање: Доктор уметности – Ликовне уметности (2018) 
на истој академији на којој је и запослен (од 2004). 
Излагао је на шездесет и једној самосталној и на 
више колективних изложби у земљи и иностранству. 
Вишеструко је награђиван из области ликовних 
уметности. Аутор је више пројеката у оквиру АУНС: 
Разлике (2005–), Слика (2011–), Књига (2016), Простор 
дигиталне слике (2016) и пројеката у оквиру СУЛУВ-а: 
SMIC. покретна форма (2019–), и др.

GORAN DESPOTOVSKI (Vršac, 1972) es artista y profesor 
habitual de pintura de campo artístico más estrecho 
(desde 2019) en la Academia de artes de Novi Sad. Es 
presidente de la SULUV (desde 2017). Se graduó en la 
Escuela Superior de Bellas Artes y Artes Aplicadas de 
Belgrado (1995); completó estudios académicos básicos 
(1999) y de máster en pintura (2003), y adquirió el título: 
Doctor en Arte – Bellas Artes (2018) en la misma academia 
en la que trabaja (desde 2004). Ha tenido sesenta y una 
exposiciones independientes y varias colectivas en el 
extranjero. Fue galardonado varias veces en el campo de 
las bellas artes. Es autor de varios proyectos en el marco 
de AUNS: Diferencias (2005–), Imagen (2011–), Libro 
(2016), El Espacio de la Imagen Digital (2016) y Proyectos 
en el marco del SULUV: SMIC. forma móvil (2019–), y otros.

gorandespotovski.com
41/8 / СЕРИЈА 41, 2016,

уље и воштана паста на платну, 8 х (50 x 30) cm
41/8 / SERIE 41, 2016,

pasta al óleo y cera sobre lienzo, 8 х (50 x 30) cm



ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ (Ниш, 1978), сликарка у статусу 
самосталног уметника. Магистрирала је сликарство 
на Академји уметности у Новом Саду (2005) у 
класи професора Милана Блануше. Излагала је на 
многобројним изложбама у земљи и иностранству. 
Њени радови се налазе у бројним приватним 
колекцијама, као и у Галерији Матице српске, Филип 
Мориса... Као одабрани учесник међународног 
сусрета уметника, боравила је у Шпанији, Аустрији, 
Швајцарској, на Интернационалном сајму уметности 
у Будимпешти... Добитник је друге откупне награде 
„НАФ”, Филип Морис и награде „Палете младих”.

JELENA ĐURIĆ (Niš, 1978) es una pintora independiente. 
Recibió un máster en pintura en la Academia de las 
Artes en Novi Sad (2005) en la clase del profesor Milan 
Blanuša. Ha expuesto en numerosas exposiciones en 
el país y en el extranjero. Sus obras se encuentran en 
numerosas colecciones privadas, así como en la Galería 
Matica Srpska, de Phillip Moris... Como participante 
seleccionada para encuentros internacionales de artistas, 
visitó España, Austria, Suiza y la Feria Internacional de 
Arte de Budapest. Es la ganadora del segundo premio 
de adquisición "NAF", Philip Morris y del premio "Paleta 
de la Juventud".

jelenadjuric.com

ОТКЉУЧАНО, 2019,
комбинована техника, акрилик и пастел на папиру, 75 x 105 cm

DESBLOQUEADO, 2019,
técnica mixta, acrílico y pastel sobre papel, 75 x 105 cm



АЛБА ЕСКАЈО (Авилес, 1981), дипломирала је 
ликовне уметности на Универзитету „Комплутенсе” 
и наставила постдипломске студије у Болоњи и 
Београду. Ескајо живи у Мадриду и често учествује у 
међународним изложбама и пројектима. У сарадњи 
са другим уметницима и институцијама излагала 
је интензивно у Сингапуру и на Балкану. У свом 
сликарству истражује мешовите технике и нове 
медије како би креирала живописна дела у којима 
се често запажају одрази природе и пејзажа. У 
њеном раду долази до хибридизације природних и 
културних симбола где проналазимо складну магму 
иконa, апстрактних линија, речи и графике.

ALBA ESCAYO (Avilés, 1981) Licenciada en la Bellas Artes 
en la Universidad Complutense continua sus estudios 
de postgrado en Bolonia y en Belgrado. Escayo vive en 
Madrid y participa frecuentemente en exposiciones 
y proyectos internacionales. Colaboraciones con 
otros artistas e instituciones la han llevado a trabajar 
asiduamente en Singapur y en los Balcanes. En su 
pintura explora técnicas mixtas y nuevos medios 
para plasmar obras vibrantes en las que a menudo se 
distinguen referentes de la naturaleza y el paisaje. En su 
obra se produce una hibridación de símbolos naturales 
y culturales y encontramos un magma armonioso de 
iconos, trazos abstractos, palabras y grafismos.

www.albaescayo.com

РАЗГЛЕДНИЦЕ ИЗ СИНГАПУРА, 2021,
комбинована техника на папиру, 4 x (40,5 x 30 cm)

POSTALES DESDE SINGAPUR, 2021,
técnica mixta en papel, 4 x (40,5 x 30 cm)



МАРИА ОРТЕГА ЕСТЕПА (Кордоба, 1983), дипломирана 
и активна ликовна уметница. Дипломирани Арт-
терапеут на Универзитету „Пабло де Олавиде” у 
Севиљи, са вишедеценијским искуством у уметничкој 
терапији и образовању. Руководи првим модулом 
обуке на Модерирању и решавању конфликата 
(IFACE, Институт за модерирање и промене) и била 
је део професорског тима на Мастеру за уметничке 
терапије и примену уметности за дијалог и 
друштвену интеграцију на Универзитету „Пабло де 
Олавиде” (Севиља). Користи уметност као алатку 
друштвене трансформације, креирајући мурале у 
различитим друштвеним контекстима: политички 
сукоби (избеглички кампови у Западној Сахари), у 
болничком контексту (уметничке интервенције у 
болницама, одељене интензивне неге за одрасле, 
онкологија и реанимација), друштвени контексти као 
што су периферне градске четврти и бројни образовни 
центри широм Шпаније.

MARÍA ORTEGA ESTEPA (Córdoba, 1983) Licenciada en 
Bellas Artes y artista plástica en activo. Arteterapeuta 
titulada por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 
experiencia en Arteterapia y Educación desde hace más 
de una década. Realiza el primer módulo de formación 
en Facilitación y Resolución de Conflictos (IFACE, Instituto 
de Facilitación y Cambio) y ha formado parte del equipo 
docente del master de Arteterapia y aplicaciones del arte 
para el diálogo y la Integración social de la Universidad Pablo 
de Olavide (Sevilla). Utiliza el arte como herramienta de 
transformación social, realizando murales de intervención 
comunitaria en diversos contextos: Conflicto político 
(Campamentos de refugiados del Sahara Occidental), 
en contexto hospitalario (intervenciones artísticas en 
hospitales, zona UCI adultos, Oncología y Reanimación), 
contextos sociales como barriadas periféricas y numerosos 
centros educativos de todo el panorama español.

www.mariaortegaestepa.com

ОВДЕ И САДА, 2018,
мастило, акрил, оловке и папир, 45 х 23 cm

AQUÍ Y AHORA, 2018,
tintas, acrílico, lápiz y papel, 45 х 23 cm



АНА ЗДРАВКОВИЋ (Београд, 1986), дипломирала 
је на Факултету ликовних уметности у Београду, 
одсек сликарство. Мастерирала је на истраживању 
у уметности и стваралаштву на Универзитету 
„Комплутенсе” у Мадриду где тренутно завршава 
докторске студије. Главне области рада су јој цртање 
и сликање. Њен рад је инспирисан облицима и 
текстурама присутним у природи, углавном у биљном 
свету. Бави се сложеним односима између човека, 
других живих бића и животне средине.

ANA ZDRAVKOVIĆ (Belgrado, 1986) se licenció en la 
Facultad de Bellas Artes de Belgrado, en el Departamento 
de Pintura. Realizó el Máster en Investigación en Arte y 
Creación en la Universidad Complutense de Madrid 
donde actualmente está finalizando sus estudios de 
doctorado. Trabaja principalmente en el ámbito del 
dibujo y de la pintura. Su trabajo se inspira en las formas 
y texturas presentes en la naturaleza, principalmente 
en el mundo vegetal. Trata de las complejas relaciones 
entre el hombre, otros seres vivos y el medio ambiente.

www.anazdravkovic.com

НАРАНЏАСТИ ЛИШАЈ, 2021,
оловка на папиру, 2 х (42 x 29,7 cm)

LÍQUEN NARANJA, 2021,
lápiz sobre papel, 2 х (42 x 29,7 cm)



НЕБОЈША ЛАЗИЋ (Нови Сад, 1965), графичар и 
сликар, запослен на Академији уметности у Новом 
Саду као доцент (од 2015). Дипломирао је (1992), 
магистрирао (1996) и докторирао (2015) на Факултету 
ликовних уметности у Београду. Након двогодишње 
специјализације на Тамаринд институту за литографију 
при Универзитету Нови Мексико, САД, стекао је звање 
Мастер Принтера (1995). Учествовао је на бројним 
групним и самосталним изложбама (Турска, САД, 
Италија, Немачка, Шведска, Бугарска, Словенија, Црна 
Гора). Добитник је више награда за графику: ФЛУ 
(Београд, 1991), Фонд Петра Лубарде (Београд, 1992), 
Перспективе (Галерија Андрићев венац, Београд, 
1992), 6. Бијенале студентског цртежа и графике 
(Културни центар студентског града, Нови Београд, 
1993), 1. Међународно бијенале графике (Истанбул, 
2004). Стипендије: Professional Printer Training Program 
(Тамаринд институт, САД, 1993); Master Printer Training 
Program (Тамаринд институт, САД, 1994).

NEBOJŠA LAZIĆ (Novi Sad, 1965) es un artista gráfico 
y pintor, que ejerce como profesor ayudante en la 
Academia de Artes de Novi Sad (desde 2015). Se graduó 
(1992), recibió su máster (1996) y su doctorado (2015) 
de la Facultad de Bellas Artes de Belgrado. Tras una 
especialización de dos años en el Tamarind Institute of 
Lithography de la Universidad de Nuevo México, EE. UU., 
obtuvo el título de Master Printer (1995). Ha participado 
en numerosas exposiciones colectivas e individuales 
(Turquía, EE. UU., Italia, Alemania, Suecia, Bulgaria, 
Eslovenia, Montenegro). Ha obtenido varios premios 
de artes gráficas: FLU Belgrado (1991), Fondo de Petar 
Lubаrda, Belgrado (1992), Perspektive, Gаlería Andrićev 
Venаc, Belgrado (1992), 6. Bienal de Dibujo y Gráfica 
Estudiantil, Centro Cultural de la Ciudad Estudiantil, 
Nuevo Belgrado (1993), 1. Bienal Internacional del 
Grabado, Estambul (2004). Becas: Professional Printer 
Training Program, Tаmаrind institut, EE. UU. (1993); Master 
Printer Training Program, Tаmаrind institut, EE. UU. (1994).

БЕЗ НАЗИВА, 2020,
папирна пулпа, 100 х 70 cm 

SIN TÍTULO, 2020,
pulpa de papel, 100 х 70 cm



ГУИЉЕРМО ЛАТОРЕ ПЛАСА (Мадрид, 1980), 
дипломирао је ликовну уметност на Универзитету 
„Комплутенсе” у Мадриду и мастерирао међународне 
мастер студије фотографије на ЕФТИ школи у 
Мадриду. Колективно је излагао на Letum (Estart 
Space, Alcobendas, 2019), Guateque Negro (White Lab, 
2018), Estéticas (Im)perfectas del Glitch (Quin-ta del 
Sordo, Мадрид, 2016), Mucho Futuro (ЕФТИ, Мадрид, 
2010), Fototalentos 2010 (Универзитет Герона, 2010) 
и у Историјској библиотеци „Marqués de Valdecilla” 
(Мадрид, 2010). Тренутно живи и ради у Мадриду, 
комбинујући свој уметнички рад с подучавањем и 
активностима културног менаџмента у културном 
удружењу Lenta Optik Artefacts.

GUILLERMO LATORRE PLAZA (Madrid, 1980) es 
licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid y Máster Internacional de Fotografía en la 
escuela EFTI de Madrid. Ha expuesto colectivamente en 
Letum (Estart Space, Alcobendas, 2019), Guateque Negro 
(White Lab 2018), Estéticas (Im)perfectas del Glitch (Quinta 
del Sordo, Madrid, 2016), Mucho Futuro (EFTI, Madrid, 
2010), Fototalentos 2010 (Univerisidad de Gerona, 
2010) o en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 
(Madrid, 2010). Actualmente vive y trabaja en Madrid, 
compaginando su trabajo artístico con las actividades 
de docencia y gestión cultural en la asociación cultural 
Lenta Optik Artifacts.

guillermolatorreplaza.com

BROKEN BITS MAPS, 2022,
композиција фотографија, 10 x (16 x 16) cm 

BROKEN BITS MAPS, 2022,
composición de fotos, 10 x (16 x 16) cm



СИЛВИА ЛЕРИН (Валенсија, 1976), дипломирала је 
ликовну уметност на Политехничком универзитету 
у Валенсији (Шпанија). Од тада је имала бројне 
самосталне и групне изложбе у САД, Великој 
Британији, Шпанији, Финској и Немачкој. Њени 
радови се налазе у бројним јавним и приватним 
колекцијама у Шпанији и иностранству, као и у 
појединим шпанским музејима. Добитница је и 
стипендија од стране институција као што су: 
Фондација Pollock-Krasner, The Annex Collection Award, 
Freelands Foundation, Краљевска академија ликовних 
уметности у Сан Карлосу, Шпанско министарство 
културе и многих других. Осим тога, позивана је да 
учествује у неколико уметничких резиденција: The 
Florence Trust Residency (Лондон), ESXLA (Лос Ангелес), 
The Prairie Center of the Arts (Пеориа, ИЛ, САД) и недавно 
у La Casa de Velázquez у Мадриду.

SILVIA LERÍN (Valencia, 1976) es licenciada en bellas 
artes por la Universidad Politécnica de Valencia (España). 
Desde entonces ha realizado numerosas exposiciones 
individuales y colecti-vas en Estados Unidos, Reino Unido, 
España, Finlandia y Alemania. Sus obras se encuentran 
en numerosas colecciones públicas y privadas tanto 
en España como en el extranjero, así como en algunos 
museos españoles. Ha sido premiada y becada por 
instituciones como: Pollock-Krasner Foundation, The 
Annex Collection Award, Freelands Foundation, la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, o el Ministerio 
de Cultura Español entre muchos otros. Además, ha sido 
invitada a participar en varias residencias artísticas: The 
Florence Trust Residency (Londres), ESXLA (Los Angeles), 
The Prairie Center of the Arts (Peoria, IL, US) o más 
recientemente La Casa de Velázquez en Madrid.

www.silvialerin.com

НЕПРАВИЛАН ОБЛИК III, 2012,
акрил на папиру, 68 х 93,5 cm 

FORMA IRREGULAR III, 2012,
acrílico en papel, 68 х 93,5 cm



ЛУСИА ЛОРЕН (Мадрид, 1973), у оквиру биномске уметности 
и екологије извела је специфичне интервенције у бројним 
природним срединама у Шпанији, САД-у, Италији, Пољској, 
Швајцарској, Аргентини и Западној Сахари. У свим овим 
интервенцијама користи елементе пејзажа како би 
направила мале варијације које се одражавају на сам 
концепт културног пејзажа. Често процес рада постаје 
простор отворен за учешће мештана, где долази до размене 
искустава и знања између уметничког процеса и локалног 
становништва. Своје пластичне радове представила је у 
бројним центрима савремене уметности: CDAN, MUSAC, 
IVAM, CAB, Matadero, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, 
Estampa, Савремени музеј Esteban Vicente, La Panera Културни 
центар Montehermoso, Галерија Estampa, Регионални музеј 
лепих уметности у Тукуману, Palacio del Quintanar, Галерија 
Ап, Институт Сервантес у Кракову, Канцеларија за културу 
Амбасаде Шпаније у Вашингтону, Културни центри Шпаније у 
Перуу, Костарики, Ел Салвадору и Музеј воде у Еквадору.

LUCÍA LOREN (Madrid, 1973) Bajo el binomio arte y ecología, 
ha realizado intervenciones específicas en numerosos entornos 
naturales de España, EEUU, Italia, Polonia, Suiza, Argentina 
o el Sáhara Occidental. En todas estas intervenciones, utiliza 
elementos del paisaje para realizar pequeñas variaciones 
que reflexionan sobre el propio concepto de paisaje cultural. 
En muchas ocasiones, el proceso de trabajo se convierte en 
un espacio abierto a la participación de la población que 
habita el lugar, generando un intercambio de experiencias y 
conocimientos entre el proceso artístico y la población rural. 
Ha presentado sus propuestas plásticas en numerosos Centros 
de Arte Contemporáneo: CDAN, MUSAC, IVAM, CAB, Matadero, 
La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Estampa, Museo 
Contemporáneo Esteban Vicente, La Panera, Centro Cultural 
Montehermoso, Galería Estampa, Museo Provincial Bellas Artes 
de Tucumán, Palacio del Quintanar, Ap Gallery, Instituto Cervantes 
de Cracovia, Oficina Cultural Embajada de España en Washington, 
Centros Culturales de España en Perú, Costa Rica, El Salvador y 
Museo del Agua en Ecuador. 

www.lucialoren.com

ОКО СВЕТЛОСТИ I, II и III, 2020,
оловка на папиру, 3 x (23 x 23) cm 

OJO DE LUZ I, II y III, 2020,
lápiz sobre papel, 3 x (23 x 23) cm



ЛАЗАР МАРКОВИЋ (Нови Сад, 1960), сликар, графичар 
у статусу самосталног уметника. Истражује у оквиру 
различитих медија од фотографије и теракоте до 
инсталације. Дипломирао је и магистрирао графику 
на Академији уметности у Новом Саду. Мастерирао 
је сликарство на Факултету савремених уметности 
у Београду; а вајарство на Академији уметности у 
Новом Саду. Приредио је 65 самосталних изложби. 
Излагао је на око 300 колективних изложби у 
земљи и иностранству (Рим, Токио, Њујорк, Мајами, 
Амстердам, Лођ, Будимпешта, Мишколц, Солун, 
Темишвар, Холабрун, Дортмунд, Скопље, Куманово, 
Дамаск, Љубљана, Београд, Нови Сад...).

LAZAR MARKOVIĆ (Novi Sad, 1960) es un pintor y artista 
gráfico autónomo. Explora los diferentes medios desde 
la fotografía, la terracota hasta la instalación. Se graduó 
y obtuvo un máster en gráfica de la Academia de las 
Artes de Novi Sad. Obtuvo el máster en la pintura en 
la Facultad de Artes Contemporáneas de Belgrado; y el 
de la escultura en la Academia de las Artes de Novi Sad. 
Ha realizado 65 exposiciones individuales. Participó en 
cerca de 300 exposiciones colectivas en el país y en el 
extranjero (Roma, Tokio, Nueva York, Miami, Ámsterdam, 
Lodj, Budapest, Miskolc, Tesalónica, Timivar, Holobrun, 
Dortmund, Skopje, Kumanovo, Damasco, Liubliana, 
Belgrado, Novi Sad...).

lazarmarkovicsite.wordpress.com

КРУГ-ОВИ-ОНИ, 2022,
комбинована техника на 
тер папиру, 9 x (R: 45) cm

CÍRCULO-ESTOS- AQUELLOS, 2022,
técnica mixta en papel, 9 x (R: 45) cm



РОДРИГО МАРТИН (Лангрео, 1986), дипломирао је 
ликовну уметност на Универзитету Баскије (UPV), 
специјализовао се за гравирање и графичке технике. 
Усавршавао се на Универзитету у Барселони тако што 
је магистрирао уметничко стваралаштво, с идејом да 
побољша своје сликарство у граду који му је понудио 
нове уметничке и креативне способности. Свој стил је 
почео да усмерава ка апстрактном експресионизму 
и да проучава целокупну традицију апстрактног 
сликарства што је несумњиво утицало на његов рад. 
Његов рад је еволуирао како би приближио сликарство 
геометријској апстракцији која проширује границе 
сликарства готово до поигравања са скулптуралним. 
Тренутно развија свој сликарски рад у Мадриду, где 
и живи. „Квадратура”, његова посљедња изложба у 
главном граду, уступа место низу актуелних слика, 
које настављају да истражују све могућности које боја 
и геометрија могу дати платну, комаду папира, па чак 
и зидној слици.

RODRIGO MARTÍN (Langreo, 1986) Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad del País Vasco, se especializa en 
grabado y técnicas gráficas. Amplía sus estudios en la 
Universidad de Barcelona realizando el Master de Creación 
Artística, con la idea de mejorar su pintura en una ciudad 
que le ofrecía nuevas habilidades artísticas y creativas. 
Comenzó a enfocar su estilo en el expresionismo abstracto 
y a estudiar toda la tradición de pintura abstracta que 
indudablemente influyó en su trabajo. Su trabajo ha ido 
evolucionando hasta acercar la pintura a una abstracción 
geométrica que expande el límite de la pintura hasta 
casi jugar con lo escultórico. Actualmente desarrolla su 
obra pictórica en Madrid, donde reside. “Cuadratura”, su 
exposición más reciente en la capital da paso a la serie 
de pinturas actuales, que continúan explorando todas las 
posibilidades que el color y la geometría pueden dar a un 
lienzo, a un papel e incluso a una pintura mural.

www.rodrigomartin.net

ПРАВА И РАВАН; РАВАН И КРИВА; ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ, 2018,
акрил на платну, 3 х (30 x 30) cm

LÍNEA Y PLANO; PLANO Y CURVA; POSITIVO Y NEGATIVO, 2018,
acrílico sobre tela, 3 х (30 x 30) cm



НИКОЛА СРДИЋ (Београд, 1977) живи и ради у 
Мадриду, дипломирао је на Факултету примењених 
уметности у Београду, а касније је студирао историју 
уметности на Факултету књижевности и филозофије у 
Тренту. Његово сликарство је апстрактно, живописних 
боја и често упућује на тренутне геополитичке 
контексте. Редовно излаже на мадридској сцени и 
у Србији, и учествује у међународним уметничким 
пројектима.

NIKOLA SRDIĆ (Belgrado, 1977) vive y trabaja en 
Madrid, es licenciado en la facultad de Artes Aplicadas 
de Belgrado y posteriormente estudió en La Facultad de 
Letras y Filosofía de Trento un curso de historia del arte. 
Su pintura abstracta, de colores vibrantes a menudo hace 
referencia a contextos geopolíticos actuales. Expone 
habitualmente en la escena madrileña y en Serbia así 
como participa en proyectos artísticos internacionales.

www.nikolasrdic.com

ОКТА, 2019,
акварел, 20 x 14 cm
OKTA, 2019,
acuarela, 20 x 14 cm



МОНИКА СИГЕТИ (Нови Сад, 1979), визуелна уметница 
у статусу самосталног уметника проширених медија. 
Њена мултидисциплинарна, перформативна пракса 
покрива различите медије, од слика, цртежа, колажа, 
керамике до видео записа. У свом раду бави се 
женом као преображавајућим објектом: уништеном, 
препорођеном и прилагођеном новом свету. Основне 
студије – сликарство (2003) и мастер студије – нове 
ликовне медије и интермедијална истраживања 
(2011) завршила је на Академији уметности у 
Новом Саду. Од 1997. године активно излаже, 
учествује у оквиру више уметничких пројеката и 
резиденцијалних програма у земљи и иностранству, 
присутна је у бројним публикацијама. Члан је СУЛУВ.

MONIKA SIGETI (Novi Sad, 1979) es una artista visual 
independiente de medios extendidos. Su práctica 
multidisciplinaria y performativa abarca diferentes 
medios, desde imágenes, dibujos, collages, cerámica 
hasta videos. En su obra trata de la mujer como objeto 
transformador: destruida, renacida y adaptada a un 
nuevo mundo. Los estudios básicos – pintura (2003) y 
estudios de máster – nuevos medios de bellas artes 
e investigación intermedia (2011) terminaron en la 
Academia de Artes en Novi Sad. Desde el año 1997 
expone activamente, participa en varios proyectos 
artísticos y programas residenciales en el país y en 
el extranjero, ha estado presente en numerosas 
publicaciones. Es miembro de la SULUV.

www.monikasigeti.com

ОВДЕ ЈЕ УДОБНИЈЕ (IT’S MORE COMFORTABLE HERE), 2021,
комбинована техника на платну, 180 x 400 cm

AQUÍ SE ESTÁ MÁS CÓMODO (IT’S MORE COMFORTABLE HERE), 2021,
técnica mixta en tela, 180 x 400 cm



ЈЕЛЕНА СРЕДАНОВИЋ (Нови Сад, 1982), графичарка и 
ванредни професор на Академији уметности у Новом Саду 
за ужу уметничку област Графика. Дипломирала је (2005) на 
Академији уметности у Новом Саду, где је и магистрирала 
(2009). Докторске студије завршила је на Факултету ликовних 
уметности у Београду (2016). Излагала је на бројним 
изложбама у земљи и иностранству. Добитница је више 
награда и признања међу којима су најзначајније: Почасна 
похвала на Првом међународном бијеналу графике у 
Јеревану (2017), Прва награда на Међународном тријеналу 
графике у Београду (2017), Награда Велики печат Графичког 
колектива (2010), Друга награда на међународној изложби 
Награда Валтер Кошатски у Бечу (2009). Њена дела се налазе 
у знаменитим јавним колекцијама: Музеј Албертина (Беч), 
Национални музеј Кине (Пекинг), Вурт музеј (Ла Риоха, 
Шпанија), Билбаоарте фондација (Билбао), Музеј савремене 
уметности Војводине (Нови Сад), Међународни графички 
ликовни центар Љубљана (Љубљана), Савремена галерија 
Суботица (Суботица) и др. Члан СУЛУВ (од 2006) и Графичког 
колектива (од 2008).

JELENA SREDANOVIĆ (Novi Sad, 1982) es artista gráfica y 
profesora asociada en la Academia de las Artes de Novi Sad en 
el ámbito específico de las artes gráficas. Se graduó (2005) de la 
Academia de Artes de Novi Sad, donde también obtuvo su máster 
(2009). Completó sus estudios de doctorado en la Facultad de 
Bellas Artes de Belgrado (2016). Ha expuesto en numerosas 
exposiciones en el país y en el extranjero. Ha ganado varios 
premios y reconocimientos, los más importantes son: Mención 
Honorífica en la Primera Bienal Internacional de Gráfica en Ereván 
(2017), Primer Premio en la Trienal Internacional de Gráfica en 
Belgrado (2017), Gran Sello del Colectivo Gráfico (2010), Segundo 
Premio en la Exposición Internacional Premio Walter Košatski en 
Viena (2009). Sus obras se encuentran en famosas colecciones 
públicas: Museo Albertina (Viena), Museo Nacional de China 
(Beijing), Museo Wurth (La Rioja, España), Fundación Bilbaoarte 
(Bilbao), Museo de Arte Contemporáneo de Vojvodina (Novi 
Sad), Centro Internacional de Artes Gráficas Ljubljana (Ljubljana), 
Galería Contemporánea Subotica (Subotica) y otros. Es miembro 
de la SULUV (desde 2006) y del Colectivo Gráfico (desde 2008).

ПОРЕД ВОДЕ II, 2022,
равна штампа са дрвене матрице, формат рада 70 x 100 cm, папир 76 x 112 cm,

JUNTO AL AGUA II, 2022,
grabado plano en matriz de madera, formato 70 x 100 cm, papel 76 x 112 cm,
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