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Биљана Вуковић
СТУДЕНИЦА
Како су величанствена дела Твоја, Господе!
све си премудрошћу створио;
Псалам 103. Давидов (о светскоме битију)

Да ли има уметности без вере и веровања?
У целокупној историји уметности од освита људске цивилизације до периода модерне
одговор на ово питање огледао се у различитим облицима изражавања веровања. У доба
модернизма институционалну религиозност заменила је вера у индивидуалност, док је
постмодерно стање успоставило скептицизам као општеважећи принцип. Ипак, никада из
људког духа није искорењена потреба за отривањем смисла и идеја да постоји нешто веће од
нас самих. Као сведочанство тог чуда стоји окружујућа природа, чија је лепота, у хришћанској
традицији, манифестација божанске промисли и благодати. Мистички доживљај природе има
разне форме у уметности, а бројни ствараоци сведоче о дубоко укорењеној вези природе и
духа, нарочито од доба романтизма до уметника инспирисаних културом Истока, у којој је
природа схваћена као јединствен живи и духовни ентитет.
Уметнички рад Биљане Вуковић, од самих почетака до данас, карактеришу две очигледне
константе, које се уочавају чак и летимичним погледом: мотив пејзажа и експресивни
ликовни израз, који рефлектује личну природу и стваралачку енергију уметнице. Кроз
импозантан досадашњи опус, користећи сву раскош цртачких, сликарских и графичких
средстава, Биљана Вуковић непрестано потврђује своје давно установљено опредељење да
бележећи призор пејзажа остави траг својих осећања која су изазвана доживљајем природе.
Пејзаж је непресушни извор усхићења, радости саживота са другим бићима и подсећање
на исконску безграничну слободу човека. Перцепција и рефлексија саме природе уједно
су и покретачи стваралачких процеса. Као ехо лепоте Логоса настају људске творевине из
потребе да се слави најсавршеније дело у коме и сами својим животом учествујемо. У форму
рада уткана су размишљања о ликовном језику као непосредном сеизмографу духовних
вибрација, стављајући акценат на сам процес. Трансцедентна димензија перципираног
и доживљеног своју материјалност добија кроз чулне форме уметничког дела које су
последица стваралачке акције. Стога се може рећи да је уметнички рад Биљане Вуковић
апсолутно неодвојив је од њеног духовног бића, док синтеза духовне и уметничке природе
резултира пуноћом живота, чије плодове уметница несебично дели са публиком.

Ко сам заправо ја?
Већ четири деценије Биљана Вуковић своју уметничку природу оваплоћује у окружењу
манастира Студеница. Враћајући се овом месту, упознајући духовно завештање које
вековима преносе монаси и откривајући лепоту у оближњим пејзажима, она је откривала
себе. Испуњењу древног начела „спознај себе“ уметница је приступила одвојивши се од
ужурбаности света, боравећи у природи, упијајући њене дарове, посматрајући висове и
долине, ослушкујући животиње и ветрове, миришући биље... И то крај манастира Студеница,
за православне вернике светог места, чија се благодат прелила у околни пејзаж. Овај
пасторални крајолик одјекује именом Светог Саве и призива у свести слике његовог
присуства у овим крајевима. Док фреска са његовим ликом у манастиру вернике упућује
на молитву, топоними са његовим именом освећују земљу којом је ходао. Савине ливаде
су најчешћи мотив на цртежима Биљане Вуковић. Иако их је безброј пута нацртала, она
им се изнова враћа, са истом свежином у погледу и емотивним интензитетом као да их
први пут посматра, бележећи сезонске промене, атмосферске прилике, али и дискретне
промене током различитих доба дана. Иницијално усхићење лепотом виђеног, побуђује
унутрашњи доживљај и последично покреће стваралачки чин. Цртежи настају спонтано,
без предумишљаја, али са аскетском посвећеношћу, након духовне и менталне припреме
спроведене током дугих, континуираних, осамљених боравака у пејзажу. Уметница се током
креативног процеса саживљава са природом, а динамика којом бележи циклусе у природи
њене цртачке записе доводи у везу са ритмичким токовима и трептајима универзума. Цртање
је за Биљану Вуковић природно стање, оно се одвија као дисање, измиче рационалном
устројству бића, оно се догађа, она без њега не може дуго да издржи, као без даха.
Супстанцијални елемент стваралачког израза Биљане Вуковић је светлост. Она се у самом
делу, у формалном смислу, може очитати као обједињујући елемент посматраног призора.
Светлост пред којом узмиче тама, обасјава горе и долине, шуме и ливаде, открива боје и сјај
Логоса. То је у симболичком смислу она светлост која обасјава исконску природу човека, она
осветљава пут ка дубљој контемпалцији сопства и света.
Најновију серију радова, насталих у претходне две године, чине цртежи малог формата, који
својим скромним димензијама одају утисак ненаметљивости и непретенциозности. Њихов
велики број сведочи о свакодневној посвећености, о константној активности која се може
схватити као еквивалент дневне молитве. Кроз ове цртеже ауторка отвара „очи свога срца“,
верујући у исцелитељску моћ уметности. На путу духовног опоравка ови мали цртежи, попут
честица чисте енергије, побуђују осећање среће и радости. Лепота којој Биљана Вуковић
у свом стваралаштву тежи дата је у овим малим цртежима са мером, попут препоручене
дневне дозе лека, оптималне количине коју можемо као посматрачи да примимо. Како
је лепота у нераскидивој вези са врлином остаје нам нада да ће контакт са овим делима
учинити да и ми постанемо бољи.

БИЉАНА ВУКОВИЋ
(1949, Београд)
biljana.vukovic.beograd@gmail.com

Факултет ликовних уметности, Графички одсек, завршила 1973, а последипломске студије
графике 1975, код професора Миодрага Рогића.
Редовни професор на Графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Београду, за
предмете Графика и Цртање, у пензији. На Факултету ликовних уметности радила од 1984.
до 2016. године.
Излаже од 1974. године и до сада је имала 60 самосталних изложби у земљи (Београд, Ниш,
Нови Сад, Пирот, Крагујевац, Краљево…) и иностранству (Канада 2008; Кина 2009; Белгија
2012, 2017, 2020; САД 1987, 2000, 2012; Данска 2007; Немачка 2011, 2018, 2020; Француска
2014; Мађарска 2015; Бразил 2018, 2019).
Учествовала на бројним групним изложбама у земљи и иностранству. Као гостујући
уметник и гостујући професор боравила, излагала и држала радионице и предавања (САД
1987, 2000, 2012; Грчка 1999, 2001; Данска 2005, 2006, 2007, 2010; Канада 2008; Кина 2009,
2015; Тајван 2012).
Председник Организационог одбора Првог међународног тријенала графике у Београду,
2011. године и Другог међународног тријенала графике у Београду 2014. године.
Председник Уметничког савета Трећег међународног тријенала графике 2017. године и
Четвpтог међународног тријенала графике 2020.
Добитник неколико награда: 1999. Велики печат Графичког колектива у Београду; 2010.
Друга награда на Међународном тријеналу графике у Chamalieres, Француска; 2012.
Златна игла на Пролећној изложби УЛУС-а; 2012. Велика плакета Универзитета уметности у
Београду; 2013. Прва награда на Првом интернационалном салону графике у Краљеву.
Од 2000. до 2016. године водила Међународну графичку радионицу у оквиру
Међународног ликовног саборовања у Вишеграду.
Од 2001. до 2018. године била је уметнички селектор у Међународној ликовној колонији
Студеница.

Изложени радови су цртежи-акварели настали у околини манастира Студеница, у периоду
2020, 2019. и 2018. године. Изложено је око 200 цртежа формата 19х28cm, 18х24cm, 17х23cm.
Наслов свих радова је Студеница.

BILJANA VUKOVIĆ
(1949, Belgrade, Serbia)
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Graduated from the Faculty of Fine Arts, Department of Graphic Arts (1973), and completed
postgraduate studies in graphics (1975) under Professor Miodrag Rogić.
Was full professor at the Graphic Department of the Faculty of Fine Arts in Belgrade, for the
subjects of Graphics and Drawing. She worked at the Faculty of Fine Arts from 1984 to 2016 and
is now retired.
She has been exhibiting since 1974 and has had so far 60 solo exhibitions in the country (Belgrade, Niš, Novi Sad, Pirot, Kragujevac, Kraljevo ...) and abroad (Canada 2008; China 2009; Belgium 2012, 2017, 2020; the USA 1987, 2000 , 2012; Denmark 2007; Germany 2011, 2018, 2020;
France 2014; Hungary 2015; Brazil 2018, 2019).
She has participated in numerous group exhibitions in the country and abroad.
As a visiting artist and visiting professor, she has attended, exhibited and held workshops and
lectures (USA 1987, 2000, 2012; Greece 1999, 2001; Denmark 2005, 2006, 2007, 2010; Canada
2008; China 2009, 2015; Taiwan 2012).
She was president of the Organizing Committee of the First International Graphic Triennial in
Belgrade in 2011 and the Second International Graphic Triennial in Belgrade in 2014; president
of the Art Council of the Third International Graphic Triennial 2017 and the Fourth International
Graphic Triennial 2020.
Is recipient of several awards: Big Seal of the Graphic Collective in Belgrade (1999); Second Prize
at the International Graphic Triennial in Chamalieres, France (2010); Golden Needle at the ULUS
Spring Exhibition (2012); Grand Plaque of the University of Arts in Belgrade (2012); First Prize at
the First International Salon of Printmaking in Kraljevo (2013).
From 2000 to 2016, she led the International Graphic Workshop within the International Art
Festival in Višegrad.
From 2001 to 2018, she was the art selector of the International Art Colony Studenica.

The exhibited works are watercolor drawings made in the vicinity of the Studenica monastery
in the period 2020, 2019 and 2018. There are about 200 drawings format 19x28cm, 18x24cm,
17x23cm. All drawings are titled Studenica.

Vladimir Milanović

Biljana Vuković
Studenica
How glorious are thy works, O Lord
In wisdome hast thou made them all;
Psalm of David, 103 (104) (Lord of all creation)

Does art exist without faith and belief?
Throughout the history of art, from the dawn of human civilization to the period of modernity,
the answer to this question has been reflected in various forms of expressing belief. In the
age of modernism, institutional religiosity was replaced by a belief in individuality, while the
postmodernism state established skepticism as a universal principle. However, the need to discover
meaning and the idea that there is something greater than ourselves has never been eradicated
from the human spirit. In the Christian tradition, the natural environment surrounding us is
testimony to that miracle whose beauty is a manifestation of divine providence and grace. The
mystical experience of nature takes on various forms in art, and numerous artists testify to
a deep-rooted connection between nature and spirit, especially those from the Romantic era to
artists inspired by Eastern culture where nature is understood as a single living and spiritual entity.
From the very beginning to the present, the art of Biljana Vuković is characterized by two evident
constants that can be seen even at a glance: the motif of the landscape and an expressive visual
expression that reflects her personality and her creative energy. Throughout her impressive oeuvre,
using all the wealth of drawing, painting and printmaking media, Biljana Vuković keeps confirming
her long-established commitment to leave a trace of her feelings by recording the image of a
landscape inspired by her experience of nature. The landscape is an endless source of exhilaration,
joy of coexistence with other beings and reminder of the primordial boundless freedom of man.
The creative processes is initiated both by the perception of and reflection on nature itself. As an
echo of the beauty of the Logos, human creations are created out of a need to celebrate the most
perfect work in which we ourselves participate with our lives. Woven into the form of her artwork
are thoughts on the visual language as a direct seismograph of spiritual vibrations that emphases
the process itself. The transcendent dimension of the perceived and experienced is materialized
through sensual forms as a result of creative activity. Therefore, it can be said that Biljana
Vuković’s art is absolutely intrinsically linked to her spiritual being, while the synthesis of spiritual
and artistic nature result in the plenitude of life whose fruit the artist generously shares with
the public.

Who am I really?
For four decades now, Biljana Vuković has been cultivating her artistic nature in the surroundings
of the Studenica monastery. By always returning to it, getting to know the spiritual legacy the
monks have been passing on for centuries and discovering the beauty of the nearby landscapes,
she has discovered herself. The artist fulfilled the ancient maxim “know thyself” by leaving the
hustle and bustle of the world, spending time in nature, absorbing its gifts, gazing at the hills
and valleys, listening to the sounds of the animals and winds, smelling the fragrance of plants
... And she has been doing so in the vicinity of the Studenica monastery, a holy place for the
Orthodox faithful whose grace extended to the surrounding landscape. This pastoral landscape
resonates with the name of Saint Sava and evokes conscious images of his presence in these
parts. While the fresco depicting his image in the monastery encourages the faithful to prayer,
toponyms with his name sanctify the land he walked on. Sava’s meadows are the most common
motif in Biljana Vukovic’s drawings. Although she has drawn them countless times, she keeps
coming back to them, with the same fresh perception and emotional intensity as if seeing
them for the first time, noting seasonal changes, atmospheric conditions, but also discrete
changes during different times of the day. The initial elation of the beauty arouses the inner
experience that consequently initiates the creative act. The drawing are made spontaneously, not
premeditated but done with an ascetic dedication after spiritual and mental preparations during
the long, continual, solitary stays in the landscape. During the creative process , she coexists
with nature and the dynamics with which she records the cycles in nature connects her drawings
with the rhythmic currents and vibrations of the universe. Drawing is natural state for Biljana
Vuković , like breathing, it eludes the rational structure of the being, it happens, she cannot live
long without it, as without breath.
The essential element of Biljana Vukovic’s creative expression is light. In the formal sense, it can
be seen as a unifying element of the observed image in her work. Light before which darkness
recedes, illuminates mountains and valleys, forests and meadows, reveals the colors and splendor
of the Logos. In the symbolic sense, it is the light that illuminates the primordial nature of man,
it illuminates the path leading to a deeper contemplation of the self and the world.
Made in the previous two years, the latest series of drawings consists of small format works,
whose modest dimensions give the impression of unobtrusiveness and unpretentiousness. Their
large number testifies to a daily commitment, to constant activity that can be seen as the
equivalent of a daily prayer. Believing in the healing power of art, she opens the “eyes of her
heart” in them. On the path of spiritual recovery, these small drawings, like particles of pure
energy, evoke a feeling of happiness and joy. The beauty that Biljana Vuković strives for in her
work is revealed in these small drawings with a measure, as is the recommended daily dose
of medicine, we are given the optimal amount that we as observers can receive. As beauty is
inextricably linked with virtue, we are left with the hope that our encounter with these drawings
will also make us become better people.
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