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Крећем се без промене места

Природа је тема истраживања у досадашњем стваралаштву Марије Здравковић, кроз коју уметница 
започиње стварање једног новог света сатканог од мисли и личних доживљаја. Бавећи се суштином 
ова „два света” и њиховим повезивањем Марија Здравковић акценат ставља на унутрашњи, којем 
даје посебну мисаону дубину и простор креиран бојом. Уметница се креће између ових простора на 
контемплативном плану сједињујући их у нераскидиву целину. 

Марија Здравковић у најновијем циклусу слика наставља да се бави флоралним мотивом који је 
вековима тема сликарства и инспирација уметника. Кроз епохе лепота цвећа, његова посебност и 
симболика везани су за време и пролазност. У сликама најновијег циклуса приметна је промена 
приступа у сликарском изразу. У претходном старалаштву пред нама је реалан, дефинисан и 
препознатљив приказ флоре. сада се тај приступ мења, уметница цвет овог пута разграђује, 
деконструише, своди форму и смирује колорит. Поново је он само повод, импулс стваралаштва 
Марије Здравковић која класичним сликарским поступком гради органичку слику препуну ритма, 
емоција, промисли. Богатом палетом боја, наносима на платно уметница суптилно уноси у слику 
вибрацију, пулсирање, живот. Управо ови елементи су веза са акционим сликарством које је Марија 
вешто применила и уградила у своје стваралаштво. Фотографија биљног света служи као предложак 
слици. Међутим суштински моменат у настајању дела је тренутак у којем се уметница сећа призора 
који је фотографија сачувала. Управо те емоције које настају као резултат сећања уметница 
уноси у своје слике. Испреплетаност прошлог и садашњег тренутка у коме слика настаје формира 
снажну композициону целину у којој ритам, атмосфера, нежне форме, акценти недовршености дају 
интензитет и дубину слици.

Позиционирање стваралаштва Марије Здравкоивћ у односу на историјски контекст није једноставно. 
Мотив који уметница обрађује смешта је у класичан уметнички дискурс,  што је у супротности са 
личним  и аутентичим  доживљајима сликарства у духу времена у којем живи и ствара. та чињеница 
слици Марије Здравковић даје посебност, актуелност и оригиналност. Уметничка имена као што су 
анселм Кифер (Anselm Kiefer), сај твомбли (Cy twombly), Џорџија о’Киф (georgia o'Keeffe), Пoл Кле 
(Paul Klee) могу стваралаштву Марије Здравковић дати релевантан уметнички контекст, а указују и 
на њен афинитет према уметности ових стваралаца. Битно је истаћи да уметница успешно у своје 
стваралаштво уграђује комплексност сопствене личности и душе и да кроз изабрани мотив цвета 
представља личну визију и доживљај света у којем живи. 
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на посматрача сликарство Марије Здравковић снажно утиче, не оставља га равнодушним. оно у 
себи садржи ефекат изненађења, које иницира сагласје, мисао, мир и склад. ови елементи чине 
суштину људске природе и нашу велику потребу за њима. Чињеница да отуђеност од природе, 
лепоте, доброте, постаје још очигледнија када нас тако свеприсутан и препознатњив мотив, као што 
је цвет и његова симболика изненади. 
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Slavica obradinović

I Am moving Even If I Stay Still 

So far, the main subject of marija Zdravković’s art has been the exploration of nature and a 
starting point to create a new world woven out of reflections and personal experiences. Dealing 
with the essence of these “two worlds” and connecting them marija Zdravković emphasizes the 
inner one giving it special deep thoughtfulness and space created by color. the artist moves 
between these spaces on a contemplative plane combining them into an inextricable whole. 

marija Zdravković continues to paint floral motifs in her latest cycle of paintings, motifs that have 
for centuries been the subject matter of paintings and an inspiration for artist. throughout the 
epochs the beauty of flowers, its specific nature and symbolism have been connected to time and 
transience. Her latest cycle of paintings shows a change in her painterly expression. the flora 
on her previous paintings was depicted in a realistic, defined and recognizable manner. now the 
approach has changed, this time the artist breaks down, deconstructs the flower reducing the 
form and moderating the color scheme. once more it is only an impetus, an impulse for marija 
Zdravković’s creativity who using a classical painterly procedure constructs organic pictures full 
of rhythm, emotions and reflections. Applying a rich palette of color on the canvas, she subtly 
introduces vibration, pulsation and life into the picture. these elements are the link with action 
painting that marija Zdravković skillfully uses and incorporates in her painting. the photograph  
of flora serves as a template for the picture. However, the essential moment in the creation  
of the picture is the moment when she recollects the image that the photograph has saved.  
the emotions arising as the result of the artist’s remembrance are the ones that she transposes 
onto her paintings. the interweaving of the past and present moment in which the picture 
originates, forms a powerful compositional whole in which the rhythm, atmosphere, sensitive 
forms, accents of incompleteness give an intensity and dept to the painting. 

Positioning marija Zdravković’s art in relation to the historic context is not simple. the motif 
she depicts is positioned in the classical artistic discourse that is contrary to the personal and 
authentic experiences of art made in the spirit of the times in which she lives and creates. this 
fact gives the paintings of marija Zdravković a distinctiveness, actuality and originality. Artists like 
Anselm Kiefer, Cy twombly, georgia o’Keeffe, Paul Klee can give marija Zdravković’s art a relevant 
artistic context and indicate her affinity towards their art. It is essential to point out that the she 
successfully incorporates the complexity of her personality and soul into her art and that the 
chosen floral motif presents her personal vision and experience of the world she lives in.



marija Zdravković’s painting leave a powerful impression on the observer, one cannot be indifferent to 
it. It has an effect of surprise that initiates consonance, reflection, peace and harmony that constitute 
the essence of our human nature and our great need for them. Alienation from nature, beauty and 
goodness have become even more apparent when such an all present and recognizable motif as a 
flower and its symbolism surprises us.



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 
славица обрадиновић

Превод
Ванда Перовић

Дизајн
Жолт Ковач

Фотографија
Марија Здравковић

Штампа
Грид студио доо, 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
Slavica obradinović

translation
vanda Perović 

Design
Žolt Kovač

Photography
marija Zdravković

Printed by
grid studio, Belgrade

Print run
150

CIP - Каталогизација у публикацији
народна библиотека србије, Београд

75.071.1:929 Здравковић М.(083.824)
75(497.11)"20"(083.824)

ЗДраВКоВИћ, Марија, 1980-
    Марија Здравковић = marija Zdravković : крећем се без промене места = I Am moving Even If I 

Stay Still : Продајна галерија "Београд", март-април 2019. / [текст у каталогу славица обрадиновић 
= text in catalogue Slavica obradinović ; превод Ванда Перовић = translation vanda Perović ; 

фотографија Марија Здравковић = photography marija Zdravković]. - Београд : Продајна галерија 
"Београд" = Belgrade : gallery "Beograd", 2019 (Београд : Грид студио). - [12] стр. : репродукције ;  

22 x 22 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - тираж 150. - Марија Здравковић: стр. [4].

ISBn 978-86-6141-137-3

a) Здравковић, Марија (1980-) - слике - Изложбени каталози
CoBISS.SR-ID 274769676

насловна страна / front cover

Виђење или неухватљив приказ  
онога што јесте (детаљ)
2016, уље на платну, 100x200cm

Seeing Or Elusive Display of Things as 
They Are (detail) 
2016, oil on canvas, 100x200cm

Последња страна / Back cover

Гласови ћутања (детаљ)
2016, уље на платну, 120x150cm

Voices of Silence (detail) 
2016, oil on canvas, 120x150cm

Винојуг 2010.

Пријатељ галерије
топлина 

2016, уље на платну,  
120х100cm

Wormth 
2016, oil on canvas,  

120х100cm



топлина 
2016, уље на платну,  

120х100cm

Wormth 
2016, oil on canvas,  

120х100cm



www.galerijabeograd.org


