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Са појавом дигиталне технологије није се само довело у питање постојање класичне 
фотографске слике већ су поједини теоретичари медија провлачили и питање 
опстанака најстаријих жанрова у уметности и фотографији као што су портрет, пејзаж 
и акт. можда су се правила игре и перцепције медија са дигитализацијом променила, 
али данас у време селфи генерације ови закључци или разматрања и много тога још 
су се ипак показали неоснованим. класични, студијски приступ портрету се никада 
није повукао са уметничко-фотографске сцене нити је престао да буде занимљив и 
инспиративан страним и домаћим ауторима. 
 
након изложби посвећених акту, Владимир Татаревић нам овог пута представља серију 
црно-белих портрета наших познатих уметника попут Владе Величковића, иване 
Вујић, Бранимира карановића, митра Трнинића, раше Тодосијевића, косте Бунушевца, 
ивана Тасовца и других. Већина ових портрета снимљена је у студију испред неутралне 
позадине. То и црно-бела техника су им једине заједничке карактеристике, јер уколико 
се пажљиво погледају сваки је специфичан и посебан. код неких фотографија одређени 
гестови, позе модела и наравно осветљење које је код сваке различито, као и различити 
углови снимања су Владимиру Татаревићу били више него довољни да створи веома 
упечатљиве портрете. код других фотографија главну ролу поменути елементи деле 
и са многим другим чиниоцима не само доброг портрета већ и фотографије уопште. 
на пример, са неком врстом монтаже, односно спајањем два портрета, једног у првом 
и другог у другом плану слике, као на фотографији Ђорђа Живковића. на портретима 
ивана Тасовца, миодрага Бајића, невена Шобајића или косте Богдановића веома 
промишљено аутор је прибегао увођену одређених реквизита и атрибута њихове 
професије или костима као код портрета Владислава Шћепановића. 
 
Главни изазов код ове врсте фотографије јесте да се ухвати и пренесе суштина бића 
особе која се налази испред фотоапарата, што Владимир Татаревић на себи својствен 
начин и чини. уколико фотограф не поседује радозналост, дар, а пре свега способност 
пажљиве анализе модела, ствара стерилне, замрзнуте ликове и ништа више од тога. 



Владимир Татаревић 
www.tatarevic.com

 

 
рођен је у Београду где је дипломирао на Факултету примењених уметности универзитета 
уметности 1997. године. После завршетка дипломских студија пропутовао је свет и био у 
више од тридесет земаља у току двогодишњег путовања радећ́и за “trans ocean photos”. 2000. 
године преселио се у атланту, Џорџија, СаД где је радио као фотограф за различите компаније. 
Лета 2002. године освојио је прву награду на националном такмичењу фотографа “Life touch” 
у атланти. Пред крај 2002. године, вратио се у свој родни град где је наставио каријеру као 
слободни уметник. магистрирао из области фотографије 2007. године са темом “Пиксел као 
ликовни елемент” 
 
Владимир је имао шеснаест самосталних изложби и учествовао је у неколико интернационалних 
и националних групних изложби.  
 
Самосталне изложбе:
акт, 2017, Галерија културног центра Лаза костић, Сомбор 
ка идеалу класичне лепоте, 2014, Галерија артгет кЦ Београда, Београд 
Весталске девице, 2014, UhCL art gallery, Хjустон,Тексас, СаД
Be Mona Lisa, 2013, култ. центар Србије, Париз, Француска
see Me, 2011, Продајна галерија Београд, Београд
Весталске девице, 2010, народни музеј, Чачак
Спартанци, Галерија београдске тврђаве, 2010, Београд 
Весталске девице, 2009, Гео завод, Београд
напуштени предели, 2009, Галерија-Павиљон савремене ликовне уметности, ниш
Спартанци, 2008, народни музеј Црне Горе, Цетиње, Црна Гора
Спартанци, 2007, Галерија Суперспаце, Београд
Градирање, 2007, Ликовни салон дома цултуре, Чачак
Фотографије, 2006, Галерија Графички колектив, Београд 
Фотографије, 2004, Галерија Циркус СкЦ, Београд
Портрети, 1996, Галерија центр.клуба војске, Београд 
 
Групне изложбе:
изложба фотографија а,Б,В и други, 2015, Галерија”о3оне”, Београд
Бијенале минијатуре, 2012, Горњи милановац, Србија
интернационални конкурс Фокус, 2011, албаниjа
Бијенале минијатуре, 2010, Горњи милановац, Србија
искорак, 2009, Галерија надежда Петровић, Чачак
Спартанци, 2012, окаyама, Јапан
Галерија центра за графику “Хелиос”, 2008, Солун, Грчка
Mankind, 2009, Werkstattgalerie, Берлин, немачка
интернационални конкурс Фокус, 2008, албаниjа
Салон фотографије, 2006, Подгорица, Црна Гора 
 



Татаревић је први српски фотограф који је имао насловну страну National Geographic-a 
(београдска мумија), која је ушла у пет најбољих насловних страна света за 2007. годину. 
Његов рад је публикован у неколико престижних часописа као што је National Geogrphic, 
Nature Conservancy Cosmopolitan, Men’s health... као комерцијални фотограф и сарадњом са 
маркетиншким агенцијама у земљи и иностранствукао и завидним портфолиом клијената, 
Владимир Татаревић се својим радовима позиционирао у сам врх професионалне сцене. 
 
Био је члан жириjа за неколико међународних и националних изложби:
Селектор изложбе фотографија западно бачког округа 2017. године
Селектор годишње изложбе Фото клуба Сомбор 2017. године
изложба фотографија студената ВШЛПу 2016. године
млади креативни Chevrolet 2013. године
Бета-новинска агенција 2012. године
млади креативни Chevrolet 2012.године
реФото-месечни часопис 2011.године 
Бета-новинска агенција 2011. године
Бета-новинска агенција 2010. године
National Geographic Србија 2010. године 
National Geographic Србија 2009. године 
 
радио на пројекту “Загађеност града” у сарадњи са Delta Maxi co 2010. године. 
 
радионице: 
Водио три радионице фотографије Летње уметничке школе у организацији универзитета 
уметности у неготину, Сремским карловцима и ресавици 
радионица Цијанотипија и камера обскура, 2012, нови сад 
радионица модула фотографија, 2011, Сирогојно 
 
2014. године у сарадњи са др Дубравком Лазић, објављен му је уџбеник за средње уметничке 
школе ”Фотографија” у издању Завода за уџбенике из Београда. 
 
од 2005. до 2015. године предаје фотографију као доцент, а од 2015. године као ванредни 
професор на Факултету примењених уметности универзитета уметности у Београду. 
 
Докторске студије уписао је 2013. године. 
 



Ђорђе Живковић / графичар-калиграф
Đorđe Živković / printmaker-calligrapher

Југослав Влаховић / графичар-илустратор
Jugoslav Vlahović / printmaker-illustrator



коста Бунушевац / сликар
Kosta Bunuševac / painter

ивана Вујић / редитељка
ivana Vujić / director



Душан Петричић / графичар-илустратор
Dušan petričić / printmaker-illustrator

иван Тасовац / пијаниста
ivan tasovac / pianist



Слободан манојловић / графички дизајнер
slobodan Manojlović / graphic designer

Драгољуб раша Тодосијевић / концептуалиста
Dragoljub raša todosijević / conceptual artist



Jelena Matić

portrait of an artist 
Vladimir tatarević

Not only did the appearance of digital photography challenge the existence of classical 
photography but  some media theoreticians questioned the very survival of the oldest 
genres in art and photography as portraits, landscapes and nudes. Maybe digitalization 
has changed the rules of the game and perception of the media today in the era of the 
selfie generation but these conclusions and reflections and many other things have 
nonetheless proved groundless. the classical, studio approach to portrait photography has 
never receded from the artistic-photographic scene nor has it ceased being interesting and 
inspiring to foreign and domestic photographers.

after the previous exhibition devoted to the nude Vladimir tatarević presents a series 
of black and white portraits of our acclaimed artists such as Vladimir Veličković, ivana 
Vujić, Branimir Karanović, Mitar trninić, raša todosijević, Kosta Bunuševac, ivan tasovac 
and others. Most of these portraits have been taken in the studio in front of a neutral 
background. that and the black and white technique are the only common characteristics 
of the portraits because if we look carefully at each photograph we can see that each one 
is specific and unique. Certain gestures expressed at some photographs, the model’s poses 
and certainly the different lighting for each portrait as well as the different angels from 
which the models were photographed were more than enough for Vladimir tatarević to 
create very impressive portraits. Beside the mentioned main features, other photographs 
share other elements not only of a good portrait but of good photography in general. 
one example is the photograph of Đorđe Živković where a certain kind of editing was 
used to connect two portraits, one in the first plane and the second in the second plane 
of the picture. the artist carefully reflected on using certain props and attributes of 
certain professions in the portraits of ivan tasovac, Miodrag Bajić, Neven Šobajić, Kosta 
Bogdanović  or costumes as is the case in the portrait of Vladislav Šćepanović.

the main challenge of this kind of photography is to capture the essence of the 
photographed person’s being  that Vladimir tatarević does in his own specific way. Unless 
the photographer does not possess curiosity, a gift and above all the ability to carefully 
analyze the model he/she creates sterile, frozen characters and nothing more. 



Vladimir tatarević
www.tatarevic.com

he was born in Belgrade where he graduated from the faculty of fine arts of the University of the 
arts in 1997. after completing a master's course, he traveled the world and visited more than thirty 
countries in the course of a two-year journey by working for "trans ocean photos". in 2000, he moved 
to atlanta, Georgia, Usa where he worked as a photographer for various companies. in the summer 
of 2002, he won first prize at the national competition of photographers "Life touch" in atlanta. 
towards the end of 2002, he returned to his hometown where he continued a career as a freelance 
artist. he earned Master's degree in the field of photography in 2007 with the theme "piXeL Like 
Visual element" 

Vladimir had sixteen solo exhibitions and participated in many national and international group 
exhibitions.

solo exhibitions: 
Nude, 2017, Cultural Center Laza Kostić, sombor, serbia
to the ideal of classical beauty, 2014, artget Gallery, Cultural Center Belgrade, serbia
Vestalske Virgins, 2014, UhCL art gallery, houston, texas, Usa
Be Mona Lisa, 2013, Cultural Center Belgrade, Belgrade, serbia
Be Mona Lisa, 2013, Cultural Center of serbia, paris, france
see Me, 2011, sales Gallery Belgrade, Belgrade, serbia
Vestalske virgins, 2010, National Museum, Čačak, serbia
spartans, Gallery Belgrade, 2010, Belgrade fortress, serbia
Vestalske Virgin, 2009, Geo institute, Belgrade, serbia
abandoned Landscapes, 2009, Gallery-Contemporary fine art pavilion, Niš
spartans, 2008, National Museum of Montenegro, Cetinje, Montenegro
spartans, 2007, superspace Gallery, Belgrade, serbia
Grading, 2007, art salon, Culture Center, Čačak, serbia
photographs, 2006, Graphic Collective Gallery, Belgrade, serbia
photographs, 2004, Circus Gallery sKC, Belgrade, serbia
portraits, 1996, Central army Club Gallery, Belgrade, serbia

Group exhibitions: 
exhibition pictures a,B,V and others, 2015, o3oNe Gallery, Belgrade, serbia
Biennial of Miniatures, 2012, Gornji Milanovac, serbia
international competition, focus 2011, albania
Biennial of Miniatures, 2010, Gornji Milanovac, serbia
step up, 2009, Gallery Nadežda petrović, Čačak, serbia
the Greek spartans, 2012, okayama, Japan
Gallery Centre for Graphic "helios", 2008, thessaloniki, Greece
Mankind, 2009, Werkstattgalerie, Berlin, Germany
international competition, focus 2008, albania
salon of photography, 2006, podgorica, Montenegro 



tatarević is the first serbian photographer whose work appeared on the cover of the National 
Geographic Magazine (Belgrade Mummy), which entered the top five headlines around the 
world for 2007. his work was published in several prestigious magazines such as the National 
Geographic, Nature Conservancy, Cosmopolitan, Men's health... as a commercial photographer and 
in collaboration with marketing agencies at home and abroad as well as with reputable portfolio 
clients, Vladimir tatarević’s work is positioned at the very top of the professional scene. 

Was a jury member for several international exhibitions: 
Young Creative Chevrolet, 2013
Beta-News agency, 2012
Young Creative Chevrolet, 2011
refoto-monthly magazine, 2011
Beta-News agency, 2011
Beta-News agency, 2010 

Worked on project "infestation" in cooperation with Delta Maxi Co., 2010. 

Workshops: 
three photography workshops named ”summer art school” organized by the University of arts 
Belgrade in Negotin, sremski Karlovci and resavica (serbia) 
Workshop-Cijanotipija, 2012, Novi sad, serbia
Workshop-photography-Camera obscura, 2011, sirogojno, serbia 

in 2014, in collaboration with Dubravka Lazić, phD, he wrote "photography” a textbook for the art 
high schools published by the institute for textbooks and teaching in Belgrade.

from 2005 – 2015, he was teaching photography as a docent and from 2015 up to the present, he 
has been teaching as an associate professor at the faculty of fine arts, University of arts in Belgrade. 
enrolled phD course in 2013.
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Mилан Блануша / сликар-вајар
Milan Blanuša / painter-sculpturer

Сузана Шуваковић Савић / оперска певачица
suzana Šuvaković savić / opera singer
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