
 

Наставак циклуса уљаних слика приказа воде која се прелама на брани Јарак добија свој епилог 

у виду заплета танке црвене линије чији појавни облик даје изражајан приказ моста као 

својеврсна интерпретација симбола преласка и раздвајања комплетног краха, декаденције. 

Разбијајући досадашњи склоп терминологије Танке плаве линије и историје о озлоглашеној 

црвеној униформи. Полазна тачка ових радова лежи у интерпретацији окружења стварајући 

меланхоличну или пасивно грађену плаву дисперзивну површину уз акценат црвене пукотине 

понашајући се као универзалан пролаз који нас зове да тонемо дубље задирући тако у суштину 

тока.  Ову серију презентованих слика представљам уз уметничке књиге „Кванон“ и „Лис-иц-а 

Лис-ци-а“. Тражење уметничког идентитета кроз слика причу уз цртеж као технику је процес 

усавршавања решења кроз интуитивну и ефикасну изведбу форма књиге. Појављује се у виду 

инсталације у простору услед свог необично великог формата. 

 

Фантазмагорични приказ белог јелена са три ока и јелена са три рога. Парадокс између две 

реалности и могућност битисања оба карактера је оствариво само у нашој перцепцији. Један 

представља сведржитеља реда и мира у виду надолазеће неизбежне смрти док су сва остала 

бића само плен. Међу класичним симболима изваја се симболика јеленових рогова као једна 

од карактеристика која га је учинила фигуром духовне супериорности, јер они као круна расту 

изван његовог тела приближавајући га небу и чинећи га светим, они у себи обједињују на 

најлепши начин смрт и поновно рађање, васкрсење и бесмртност.  

 

Марија Вукотић (1997, Београд) завршила је средњу Школу за дизајн 2016. године и исте 

уписала Факултет ликовних уметности на одсеку за сликарство, у класи др. Миливоја 

Павловића. На основним академским студијама дипломирала је 2020. године, у класи 

професора др. Радомира Кнежевића. Текуће године 2021. завршава мастер академске студије 

на Факултету ликовних уметности, под менторством професора др. Радомира Кнежевића, на 

студијском програму за сликарство. Од 2012. активан је учесник на бројним групним 

изложбама и пројектима. Добитница многобројних похвала и награда од којих се издваја 

награда Факултета ликовних уметности за сликарство „Риста и Бета Вукановић сликари“. 

 

 

Од 2012. учествовала је на бројним групним изложбама и пројектима од којих су следеће: 

 

-2009-2012 “Регионални центар за таленте” Београд, одсек за уметност, излагање стрипова 

-2014. “Академија 28”  

-2016. Изложба “Беокулис” у Математичкој гимназији 

-2016. Учесник и ко-организатор изложбе на тему “Јапан”                                   

-2016. “Артеду 9” у КЦБ. 

-2017. Учесник и ко-организатор изложбе на тему “Јапан” 

-2018. Групна изложба вечерњег акта у Кваки 22. мурал. 

-2020. Интернационална изложба “How I see the future” у склопу 8. хрватског биенала  

илустрације. 

-Април 2020. Прва самостална виртуелна изложба под називом “Lis-ic-a Lis-ci-a” 

-Март 2021. “Masterpieces III” у галерији “U10” 

-Мај 2021. “49. изложба цртежа и скулптура малог формата студената Факултета ликовних  

уметности у Београду”, галерија Дом омладине Београд 

-Мај 2021. “VII Бијенале акварела малог формата”, галерија СКЦ Нови Београд 

-Јул 2021. „Nature is my homeland“, Galeria Bronowice, Пољска, Краков 



-Јун 2021. „Изложба радова награђених студената ФЛУ“, Галерија ФЛУ, Београд 

-Октобар 2021. „Бити присутан“ групна изложба цртежа студената Факултета ликовних 

уметности, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд  

 

Награде/Похвале: 

-2016. Најуспешнији ученик на одсеку Ликовни техничар “Школа за дизајн” Београд 

-2018. Награда за најбољу студију на II години Факултет ликовних уметности, Београд 

-2021. Похвала за изузетан рад “VII Бијенале акварела малог формата”, галерија СКЦ  

Нови Београд 

-2021. НАГРАДА ЗА СЛИКАРСТВО “Риста и Бета Вукановић, сликари” Факултет ликовних 

уметности, Београд 

-2021. Награда “Врт добре наде” за најбољи рад из области сликарства, вајарства и мозаика, на 

тему животиње. Факултет ликовних уметности, Београд   

 

 

Пројекти: 

- 2016. Учествовала је на међународном пројекту за израду story борда за филм  

“Стефан”. 

- 2020. Онлајн радионица у сарадњи са тимом „Green Guerillaz“, део трогодишњег пројекта  

„ Nature is my homeland“, Пољска, Краков 

- Комбиновање разноврсних техника и материјала који обухватају досадашњи Маријин 

рад су: цртање, сликање, графика, дигитална графика, дизајн, мозаик, објекат у простору,  

анимација и књиговезивање.  

 

 

 


