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Хармонија је први појам, који већ овлашном погледу на стваралаштво Олге Ђорђевић 
намеће своје постојање и смисао. Установљени статус не мења ни дубљи увид.

Ни појмови Лепота и Радост неће мимоићи започети квалификациони списак. Нити ће са 
њега изостати зрело Промишљање, које ће уметницу безусловно повести путем доследног 
праћења правилности једном установљеног личног рукописа. Без обзира на тематику 
која је у жижи њених тренутних интересовања, Олгин рукопис осетљиво и вибрантно 
обликује мотив, не залазећи у његов непосредни мимезис, бавећи се, попут сеизмографа, 
искључиво праћењем ритмова и звуковних простирања. Ако се ту и тамо појави неки 
фактографски податак, он задобија својство  акцентског репера, еквивалент повисилици у 
нотном систему.

Непосредну језичку примену рукописног правописа, Олга заснива на систему површина 
и њиховом колористичком уодношавању. Своју фактичку животност ове површи дугују 
провиривању „окаца“ подсликаног слоја и мрежи финих потеза врховима четака, најчешће 
уочљивом опречном бојом. Богатство слојева је зналачки спроведено у спрези са 
лазурним површинама, те, не само да се осети телесност мотива, већ сликом струји ваздух! 
Постаје јасно да композициона структура ових слика, у бити потиче од пејзажног призора. 
Но, захваљујући томе, што Олгу од преношења портрета предела, више занимају распоред 
и односи маса, којима ће на свој начин обликовати суштину карактера мотива, чији је 
део пратећа атмосфера – сунце, магле, суше, влаге, пожари, слика задобија свој, условно, 
апстрактни вид. Олга је по природи свог персоналног устројства изразити колориста. Њена 
је гама веома богата, чак раскошна. Овај колористички ватромет она мудро користи, без 
сирових, драстичних контрастирања супротности, користећи валерски систем. Или ће, врло 
пажљиво прибећи умекшавању основног тона. Начин да колористичко богатство стекне 
племенит звук и да потврди присуство општег склада.

Весна Тодоровић



ОЛГА ЂОРЂЕВИЋ 
olgicadj85@hotmail.com

Рођена у Нишу 1985. године. Дипломирала на Факултету уметности у Нишу на Одсеку за 
ликовне уметности 2009. године и специјализирала на истом факултету 2010. године.  
Члан УЛУС-а од 2012. године. 

Учествовала је у раду више од тридесет ликовних колонија у земљи и иностранству (Аустрија, 
Пољска, Румунија, Бугарска, Турска, Црна Гора, Македонија, БиХ). Имала је 19 самосталних 
изложби у земљи (Београд, Ниш, Сомбор, Панчево, Чачак, Краљево...). Колективно је излагала 
више од 150 пута у земљи и иностранству (Јапан, Белгија, Канада, Аустрија, Румунија, Бугарска, 
Хрватска, Црна Гора, Македонија, БиХ...). Слике јој се налазе у музејским и приватним 
колекцијама у земљи и иностранству (САД, Аустрија, Белгија, Пољска, Румунија, Бугарска, 
Турска...). 

Награде: 
2012. Горњи Милановац, 11. Међународно Бијенале уметности минијатуре, НАГРАДА КОМУНЕ 
ВЕФСН ИЗ НОРВЕШКЕ ЗА МЛАДОГ И ПЕРСПЕКТИВНОГ УМЕТНИКА ИЗ СРБИЈЕ 
2012. Canada, Ontario, Kirkland Lake, Museum of Northern History, THE PURCHASE PRIZE, 5th 
Contemporary Juried Art Exhibition 2012. „My Space in Miniature“ 
2008. Ниш, Универзитет у Нишу, ПРОЈЕКАТ ЗА МОЗАИК СА ТЕМОМ “МОСТ” који је као студент 
четврте године реализовала. Мозаик је трајно уграђен у хол зграде Универзитета у Нишу 
2001. Japan, Takasaki, XI International competition of Art College, FIRST AWARD FOR DRAWING,
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Атол цивилизације
2014, уље на платну

 50 x 70 cm

Аtoll of Civilization
2014, oil on canvas
50 x 70 cm



Kамен мудрости
2013, уље на платну

 40 x 50 cm

Sorcerer's Stone
2013, oil on canvas
40 x 50 cm



Метафизика плавог акцента
2014, уље на платну
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Metaphysics of the Blue Accent
2014, oil on canvas
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2015, oil on canvas
60 x 80 cm



У доба децембарског солстиција
2014, уље на платну

100 x 70 cm

At the Time of the December Solstice
2014, oil on canvas
100 x 70 cm



Harmony is the first term, which already by lightly gaze to artistry of Olga Djordjevic imposes its 
existance and meaning. Established status doesn’t change deeper insight neither.

Nor the terms of Beauty and Joy will evade started qualification list. Nor the mature thinking will 
be omitted from the list, which will unconditionally take the artist to the persistent following of  the 
regularities of personal handwriting, ones established. No matter on tematics which is in focus of her 
immediate interests, Olgas handwritting sensitively and vibrantly shapes the motif, disregarding it’s 
mimesis nature, exclusively by following of the rhytms and sound streching. If factography data occurs 
here and there, it gets the feature of accent repere, the equivalent of the sharp in the staff.

The immediate lingual use of handwriting orthography, Olga establishes on the system of plains and 
their coloristic relationships.  These plains possess their own factic vitality to peeping of «little eyes» 
underlayers and to net of refined strokes of top of brushes, most frequently spotted opposed colour. 
The richness of layers is expertly conducted in connection with the transparent layers, so, not only 
the physicality of the motifs is felt, but the air circulates trough the painting! Still, because of the fact, 
that Olga is more interested in distribution and relations of the masses rather than transposition of 
the portrait of the landscape. By them she will, on her own way, shape the essence of the character 
of the motif, which part is escorting atmosphere–Sun, fog, drain, moisture, fires, the painting gets its, 
conditionally, abstract form. Olga is by the nature of her personal structure distinct colorist. 

Her gamma is very rich, even opulent. This coloristic fireworks  she uses wisely, without rude, drastic 
contrast of opposites, by using light dark scale. Or, she will, very carefully soften the basic tone.  
The way that coloristic richness gets the noble sound and to confirm the presence of general harmony. 

Vesna Todorovic 



OLGA DJORDJEVIC 
olgicadj85@hotmail.com

Born in Nis, in 1985. Graduated Painting from the Faculty of Arts in Nis, department for 
Fine Arts  in 2009, and specialized at the same faculty  in 2010.

Member of the Serbian Fine Arts Association (ULUS) since 2012.

She took part in the work of more than thirty art colonies in the country and abroad 
(Austria, Poland, Romania, Bulgaria, Turkey, Montenegro, Macedonia, Bosnia and 
Herzegovina). She had 19 solo exhibitions in the country (Belgrade, Nis, Sombor, 
Pancevo, Cacak, Kraljevo…). and exhibited more than 150 times in the country and 
abroad (Japan, Belgium, Canada, Austria, Romania, Bulgaria, Croatia, Montengro, Bosnia 
and Herzegovina…). Her paintings are in the museums and in private collections in the 
country and abroad (USA, Austria, Belgium, Poland, Romania, Bulgaria, Turkey…).

Awards:
2012, Gornji Milanovac, 11th International Biennale of miniature art THE AWARD OF 
COMUNE VEFSN from Norway for young and perspective artist from Serbia
2012, Canada, Ontario, Kirkland Lake, Museum of Northern History, THE PURCHASE 
PRIZE, 5th Contemporary Juried Art Exhibition 2012. „My Space in Miniature“.
2008, Nis, University of Nis, THE PROJECT FOR THE MOSAIC WITH THE THEME “BRIDGE”. 
which was realized by her,as a student of the forth year, and which is permanently built in 
the hall of the university building in Nis. 
2001, Japan, Takasaki, XI International competition of Art College, FIRST AWARD FOR 
DRAWING



ИЗЛОЖБА РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВИМА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 

ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗДАВАЧ
ПРОДАЈНА ГАЛЕРИЈА «БЕОГРАД»

Косанчићев венац 19, Београд, Србија
Тел/факс 011 30 33 923

Тел 011 32 87 325
office@galerijabeograd.org

www.galerijabeograd.org

Главни и одговорни уредник
Михаило М. Петковић, директор

Кустос
Јелена Кривокапић

Уредник издања
Драгица Вуковић

Уметнички савет
Бранко Раковић

Александар – Лека Младеновић
Горан Десанчић

Tекст у каталогу 
Весна Тодоровић

Превод
Предраг Љубеновић

Дизајн
Жолт Ковач

Фотографија
Дејан Ђокић

Штампа
Инстант систем, Београд

Тираж
150 

EXHIBITION SUPPORTED BY 
SECRETARIAT FOR CULTURE OF 
THE CITY OF BELGRADE

PUBLISHER
GALLERY «BEOGRAD»
Kosančićev venac 19, Belgrade, Serbia
+ 381 11 30 33 923
+ 381 11 32 87 325
office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org

Editor-in-chief
Mihailo M. Petković, director

Curator
Jelena Krivokapić

Catalogue Editor
Dragica Vuković

Art Council
Branko Raković
Aleksandar Leka Mladenović
Goran Desančić

Text in Catalogue
Vesna Todorović

Translation
Predrag Ljubenović

Design
Žolt Kovač

Photography
Dejan Djokić

Printed by
Instant system, Belgrade

Print run
150

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

75.071.1:929 Ђорђевић О.(083.824)
75(497.11)"20"(083.824)

ЂОРЂЕВИЋ, Олга, 1985-
Олга Ђорђевић = Olga Đorđević : povratak prirodi = return to nature : Продајна галерија 

"Београд", јул - август 2016. / [текст у каталогу Весна Тодоровић = text in catalogue Vesna 
Todorović ; превод Предраг Љубеновић = translation Predrag Ljubenović ; фотографија Дејан 

Ђокић = photography Dejan Đokić]. - Београд : Продајна галерија "Београд" = Belgrade : 
Gallery "Beograd", 2016 (Београд : Инстант систем). - [12] стр. : репродукције ; 22 x 22 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 150. - Олга Ђорђевић: стр. [3].

ISBN 978-86-6141-096-3

a) Ђорђевић, Олга (1985-) - Слике - Изложбени каталози

COBISS.SR-ID 224927500

Последња страна / Back cover

Ватрена стихија  
2014, уље на платну 
100 x 80 cm
Flames
2014, oil on canvas
100 x 80 cm



Са извора мудрости
2014, уље на платну

 70 x 50 cm

From the Source of Wisdom
2014, oil on canvas
70 x 50 cm



www.galerijabeograd.org


