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Из приватних колекција
Kолекција ВУЈНОВИЋ

Kолекционари заузимају врло важно место у „екосистему” савремене уметности. Не само због
вишеструке подршке коју би могли да пруже уметницима, као и због утицаја који могу имати
на дуговечност рада профилисаних приватних галерија, већ и због укупне конверзацијске
компоненте, размене утицаја и искустава са свим релевантним учесницима, појединцима и
институцијама, у мрежи пројектовања, инвестирања и пласмана нових културних вредности и
посебно културе савремене уметности.
У пракси, међутим, нестабилне економије, нерегулисаног тржишта и непостојеће фискалне
политике, када је тржиште уметнина у питању, све актере у ланцу пласмана савремене
уметности и њихове изборе, па тако и оне колекционара, стављају у један неприродно
ограничен положај често без могућности правих одабира. Иницираног колекционара Савремене
често могу обесхрабрити уситњена тржишта комодификоване понуде неког од „етаблираних“
типова уметности, уместо широка мрежа понуде и потражње резервисана и за тржиште
рецентне уметности. Економија ограничених састава, у јавном простору креира армије малих
трговаца по нужди оријентисаних на продају/куповину расположивих „робних резерви“
историје уметности уместо визионара посвећених системском пласману и продаји рецентне
продукције уметника и по могућству оне са предзнаком „иновативног“. У нашој средини, мало
је оних колекционара који сакупљају дела својих савременика, а чија би вредност, без обзира
на тренутни ризик, у дугорочнијој перспективи представљали једини прави избор и озбиљну
инвестицију њеног власника.
Најпре иницирани љубитељ уметности, након више од тридесет година Миодраг Вујновић је
и посвећени колекционар чија збирка данас броји више од две стотине уметничких радова.
Системски одабирана дела, настајала од краја 60-тих до данас, најчешће преузимана са
изложби или директно из уметничких атељеа, говори у прилог колекционара који дух
свог времена живи кроз непосредне везе, размену афинитета и погледа на свет са својим
савременицима и ауторима ових дела, али на начин једног сасвим специфичног пратиоца
и хипотетичког саучесника. Вујновић сасвим сигурно не припада типу колекционара који
би се поводио законима калкулантског тржишта и пласмана, али ни оном ангажованог у
својству непосредног пратиоца уметника и њиховог мецене. Он можда више припада типу
аскетског колекционара који последњих деценија трансформише парадигму свог некадашњег
парњака хедонисту, „просвећеног љубитеља“, у верзију „добро обавештеног“ колекционара,
интелектуалног авантуристе у потрази за „светим гралом“ једног или више облика
интелигибилне креације у уметности.

Kолекција Вујновић не представља само збир вредних артефаката по себи, чију централну
осовину представља збирка цртежа и радова на папиру, последњих година и део вредне
колекције скулптура – већ и простор креативне лабораторије, отвореног процеса који би
произвео неки од прижељкиваних модела интелигибилног у визуелним уметностима.
Осовина ове колекције је цртеж и тачније линија. То донекле објашњава почетну склоност
према цртачким опусима актера Факултета ликовних уметности – Драгана Јовановића,
Стевана Kнежевића, Николе Вукосављевић и Здравка Јоксимовића, њеним професорима
и уметницима који негују посебну културу цртежа као самосталне ликовне дисциплине и
израза врхунске интуиције. Линију уместо цртежа апострофирам због посебне склоности
према парадигми калиграфског потеза у укупној економији и значењу цртачког геста којима
се као науком руководе уметници од почетака модернизма до данас. Према источњачким
учењима (таоистичког „чи“), цртеж никада није само дескриптив, посредовани гест мимезе
или премедитирана мисао, већ интервенција самог живота на сликану раван, витална енергија
протока и даха, који учествују у овој укупној економији и цртачког и покрета живота.
Јединствени „рукопис одабира“ њеног колекционара повезује врло различите радове уметника
у простор јединствених „поетских кореспонденција“ и својеврсну сагу о линији. Од линије
органске фигурације, фантастике и гротескног са радовима Стевана Kнежевића, Жарка Бјелице
и Михаела Милуновића; преко хумора свакодневице и цртачке бравуре Драгана Јовановића
којима се парафразирају укијо дрворези; или планине-тела Николе Вукосављевића којима
се директно оживљава принцип таоистичког пејзажа и животворног геста „чи“; до колажа
и композитне скулптуре у дадаистичким саставима линије тесно испреплетених односа
уметности и живота у радовима Здравка Јоксимовића, Душана Петровића и Јелене Трпковић.
Линија геометријске апстракције и идеја медитативне репетитивности присутна је у радовима
Боре Иљовског, Душана Миловановића, Саше Панчића и вајарке Жељке Момиров. Просторне
„петље“ Саше Панчића представљају сложену дијалектику односа експресије сликарске линије
и површине, феноменологију времена. „Просторни“ рељефи Жељке Момиров и њихова протолуминозна оптика, граде једну од најсофистициранијих метрика тела у простору. Блиски
поступцима примарних форми и процесуалне уметности, цртежи Слободанке Бобе Ступар
и фотографски радови Александра Рафајловића, површину слике рекреирају у огољено
сведочанство тела сликарске егзистенције и феноменологију сликарске егзегезе средишта.
Ово је само једно могуће виђење дела колекције од око тридесетак радова и петнаест уметника
за потребе изложбе у Галерији „Београд“. Kао новоиницирани посматрач, покушала сам да
укажем на овај вредан аспекат њеног еклектичког састава и дела у широкој „конверзацијској
размени“ са сопственим временом и културом. Свако дело етапа је у непрестаној потрази
за неухватљивом жељом која „храни“ егзистенцију њеног власника, потрага за његовим
интуитивним и емоционалним сопством. Сама збирка, за пажљивог посматрача, представља не
мање зачудан и интригантан заплет у односу на званичну историју, комодификоване ставове
и етаблирану хијерархију вредности у уметности. Новостворени креативни ресурс знања и
интуиције и непроцењива заоставштина за будућност.

БИОГРАФИЈЕ УМЕТНИКА

Здравко Јоксимовић
(1960. Буче)
Дипломирао и магистрирао на вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду,
у класи проф. Николе Јанковића. Од 1992. ради на истом факултету, од 2006. у звању
ванредног професора. Његово дело одликује парадоксалан и духовит спој техничкозанатске беспрекорности, истраживања скулпторалних потенцијала различитих материјала
и концептуалне заснованости у преиспитивању социјалних феномена и природе самог
уметничког стварања.

Драган В. Јовановић
(1945. Нови Пазар)
Основне и постдипломске студије завршио на Академији ликовних уметности у Београду, у
класи проф. Ђорђа Бошана. До пензије радио у звању ванредног професора на истом факултету
на предмету Вечерњи акт.

Јелена Трпковић
(1952. Београд)
Димпломирала и магистрирала на Факултету ликовних уметности у Београду, у класи проф.
Стојана Ћелића. Професор је у пензији на Академији уметности у Новом Саду, Катедра за
цртање. У медијима сликарства, цртежа и колажа, Јелена Трпковић на луцидан начин, неретко
употребом цитата из историје уметности и/или популарне културе, интерпретира различите
друштвене феномене и у форми препознатљивог ауторског рукописа ствара комуникативне,
смеле и ироничне ликовне наративе.

Бора Иљовски
(1942. Дренова, Егејска Македонија - 2013. Београд)
Завршио је Академију ликовних уметности у Београду, у класи професора Ђорђа Бошана.
Иљовски је обележио другу половину 20. века на југословенском уметничком простору као
један од најаутентичнијих протагониста сликарског модернизма. Динамичне композиције
структурисане тракастим и облим формама и наглашене често контрастом комплементарних
колористичких вредности представљају препознатљив ортографски знак сликарства уметника.

Жељка Момиров
(1962. Нови Сад)
Дипломирала и магистрирала на Факултету примењених уметности, на одсеку за вајарство.
Предавач је и професор на неколико Академија визуелних уметности у земљи и региону

и уметнички руководилац Галерије Блок у Београду. У стваралачком проблематизовању
скулпторске форме уметница је блиска неоконструктивистичком језичком моделу, искуствима
модернизма као и београдске нове скулптуре из последњих деценија прошлог века.

Душан Миловановић
(1961. Леовић, Љубовија)
Дипломирао и магистрирао сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду. Бави
се педагошким радом. Више од двадесет година осовину његовог рада представља ликовни
феномен тачке, чему је претходила радикална редукција форме и свођење колорита на однос
црног и белог.

Никола Вукосављевић
(1946. Београд)
Дипломирао и завршио постдипломске студије на Академији ликовних уметности у Београду,
у класи проф. Јована Кратохвила. Професор у пензији на Факултету ликовних уметности у
Београду. Вукосављевићев стваралачки опус обухвата цртеже, аквареле, медаље, рељефе и
пуну пластику.

Жарко Бјелица
(1951. Никшић)
Дипломирао и магистрирао на Факултету ликовних уметности у Београду. Излагао је на
бројним самосталним и колективним изложбама. Добитник је неколико значајних награда,
а његови радови налазе се у многим збиркама у земљи и иностранству. Бави се цртежом и
скулптуром-објектима.

Слободанка Ступар
(1947. Сарајево)
Дипломирала Унутрашњу архитектуру и Графику на Факултету примењених уметности.
Магистрирала графику на Факултету ликовних уметности у Београду. Похађала Школу лепих
уметности у Атини као стипендиста Грчке владе. Приредила је велики број самосталних и
групних изложби. Њено дело се креће од експерименталне графике до истраживачких пракси у
пољу аналитичке слике.

Стеван Кнежевић
(1940-1995. Београд)
Дипломирао је и магистрирао на Академији ликовних уметности у Београду, класа проф.
Бошка Карановића. Био је професор на Факултету ликовних уметности у Београду. Ослобођена
стваралачка имагинација, надреална и фантастична наративност богата детаљима, наглашени
пластички ефекти графизма, буфонерија и дионизијски хумор неке су од доминантних поетских
и ликовних особености његовог сликарског опуса.

Михаел Милуновић
(1967. Београд)
Дипломирао сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду, класа проф. Момчила
Моме Антоновића; магистрирао на истом факултету. Специјализирао сликарство у класи проф.
Владимира Величковића на l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. У свом раду
- сликарство, скулптура, инсталације - уметник деконтекстуализује значења свакодневних
предмета, симбола или ситуација, да би указао на актуелне друштвене проблеме и стварност
савременог света - отуђење, насиље, репресију, манипулацију.

Душан Петровић
(1962. Београд)
Дипломирао је и завршио постдипломске студије на Вајарском одсеку Факултета ликовних
уметности у Београду, у класи проф. Миодрага Поповића. Ради у звању редовног професора на
истом факултету. Излаже самостално и на колективним изложбама у земљи и иностранству.
Добитник је бројних награда.

Саша Панчић
(1965. Мостар)
Дипломирао и завршио постдипломске студије на Факултету ликовних уметности у Београду,
у класи проф. Драгана Лубарде. Излагао је на бројним самосталним и групним изложбама у
земљи и иностранству. Бави се скулптуром, сликарством, графиком и цртежом. Стваралачки
рукопис аутора препознатљив је по апстрактним композицијама полугеометријских обликаплоха и њиховог динамичког јединства у простору.

Александар Рафајловић
(1957. Беране)
Дипломирао је на Факултету ликовних уметности у Београду, а постдипломске студије и
специјализацију завршио на l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Излаже
самостално и на бројним престижним изложбама југословенске и српске ликовне уметности,
сликарства и фотографије у земљи и иностранству. Добитник је више значајних признања
и награда.

Текст биографијаприредио: Мирослав Сапунџић, историчар уметности

Александар Рафајловић
Хоботница
2001.
фотографија
60x80 cm

Aleksandar Rafajlović
Octopus
2001
photography
60x80 cm

Здравко Јоксимовић
Сумо рвач
2013.
гипс
75x99x53 cm

Zdravko Joksimović
Sumo Wrestler
2013
plaster
75x99x53 cm

Драган В. Јовановић
Акт
1998.
бојена оловка на папиру
25x35 cm

Dragan V. Jovanović
Nude
1998
color pencil on paper
25x35 cm

Јелена Трпковић
Трешњев цвет
2000.
колаж
67x95 cm

Jelena Trpković
Cherry Blossom
2000
collage
67x95 cm

Жарко Бјелица
Суви поток
1997.
туш на папиру
50x65 cm

Žarko Bjelica
Dry Creek
1997
ink on paper
50x65 cm

Никола Вукосављевић
Рисанске планине
2013.
лавирани туш на папиру
56x75 cm

Nikola Vukosavljević
Mountains of Risan
2013
ink wash on paper
56x75 cm

Душан Петровић
Пловило
2016.
дрво, метал, стакло
160x70x25 cm

Dušan Petrović
Vessel
2016
wood, metal, glass
160x70x25 cm

Бора Иљовски
Без назива
оловка на папиру
50x70 cm

Bora Iljovski
Untitled
pencil on paper
50x70 cm

Душан Миловановић
Из циклуса Тачка
2015-17.
туш и гваш на папиру
35x35 cm

Dušan Milovanović
From the cycle Point
2015-17
ink and gouache on paper
35x35 cm

Михаел Милуновић
Зид смрти
2011.
туш на папиру
76x56 cm

Mihael Milunović
Death Wall
2011
ink on paper
76x56 cm

Стеван Кнежевић
Једно псето стрелица сива
1970.
фломастер, туш
56x46,5 cm

Stevan Knežević
A Dog А Grаy Arrow
1970
marker, ink
56x46,5 cm

Слободанка Ступар
Врата
1992.
ланено уље, пигмент на јапанском папиру
102x70 cm
(део инсталације променљивих димензија)

Slobodanka Stupar
Door
1992
linseed oil, pigment on Japaneese paper
102x70 cm
(installation, variable dimensions)

Jelena Krivokapić

From Private Collections
Vujnović Collection

Collectors occupy a very important place in the "ecosystem" of contemporary art. Not only because
of the manifold support they could provide to artists, but also because of the impact they can have
on the sustainability of galleries. Equally important is their overall conversational component, their
exchange of influence and experience with all relevant participants, individuals and institutions in
the network dealing with the planning, investment and promotion of new cultural values, especially
the culture of contemporary art.
However, in practice, the art market affected by unstable economies, unregulated markets and
non-existent fiscal policies, position all participants involved in the sale of contemporary art and
the choices they make, including those of collectors, in a highly limited position often without the
possibility of making the right choice. The initiated collector of the Contemporary art can often be
discouraged by the fragmented markets of the commodified stock of one of the "established" types
of art instead of the wide network of demand and supply opened for the market of recent art.
The economy of limited configuration in public space, creates armies of small dealers necessarily
oriented to the sale/purchase of available "commodity reserves" of art history instead of visionaries
dedicated to the systematic marketing and sale of contemporary art and preferably the one
with the prefix "innovative". There are few collectors in our society who collect works of their
contemporaries, and whose value, regardless of the current risk, would in the long run be the only
right choice and a serious investment of its owner.
First an initiated art lover, after more than thirty years, Miodrag Vujnović is also a dedicated
collector whose collection today numbers more than two hundred works. Systematically selected
works of art, from the late 1960s until today, usually taken from exhibitions or directly from art
studios, speak in favor of a collector who lives the spirit of the time through direct connections,
exchange of affinities and worldviews with his contemporaries and artists, but in the manner of
a very specific companion and hypothetical accomplice. Vujnović certainly does not belong to the
type of collector who would be guided by the laws of the calculating market and marketing, nor is
he the one who is engaged as a direct companion to artists and their patron. He may be more of
an ascetic collector who in recent decades has transformed the paradigm of his former hedonistic
counterpart, the "enlightened lover," into the version of a "well-informed" collector, an intellectual
adventurer in search of the "holy grail" of one or more forms of intelligible creation in art.
The Vujnović collection is not only a collection of valuable artifacts per se, the central point
of which is a collection of drawings and works on paper, and in recent years part of a valuable

collection of sculptures - but also a creative laboratory, an open process that would produce some
of the anticipated models of the intelligible in visual arts. The foundation of this collection is the
drawing and more precisely the line. This partly explains the initial inclination towards the drawing
oeuvres of the professors of the Faculty of Fine Arts - Dragan Jovanović, Stevan Knežević, Nikola
Vukosavljević and Zdravko Joksimović, the artists who nurtured a special culture of drawing as
an independent art discipline and expression of supreme intuition. I emphasize the line instead
of the drawing because of the special inclination towards the paradigm of the calligraphic
movement in the overall economy and the meaning of the drawing gesture, as a guided line of
the artists since the beginnings of modernism until today. According to Eastern teachings (Taoist
"qi"), drawing is never just a descriptive, mediated gesture of mimesis or premeditated thought,
but the intervention of life itself on the painted plane, the vital energy of flow and breath, which
participate in this overall economy of both drawing and movement of life.
The collector’s unique "handwriting of choice" connects very different artists’ works into a space of
unique "poetic correspondences" and a kind of saga of the line. From the line of organic figuration,
fantasy and the grotesque as seen in the works of Stevan Knežević, Žarko Bjelica and Mihael
Milunović; via the humor of everyday life and the drawing bravado of Dragan Jovanović, which
paraphrases ukiyo-e woodcuts; or the mountains-bodies of Nikola Vukosavljević, which directly
revive the principle of the Taoist landscape and the life-giving gesture of "qi"; to the collage and
composite sculpture in Dadaist line compositions of closely intertwined relations of art and life
in the works of Zdravko Joksimović, Dušan Petrović and Jelena Trpković. The line of geometric
abstraction and the idea of meditative

repetitiveness is present in the works of Bora Iljovski, Dušan
Milovanović, Sasa Pančić and the sculptress Željka Momirov. Sasa Pančić's spatial "loops" represent
a complex dialectic of the relationship between the expression of the painter's line and the surface,
the phenomenology of time. Željka Momirov's suspended "spatial reliefs" and their proto-luminous
optics build one of the most sophisticated body metrics in space. Close to the procedures of
primary forms and process art, Slobodanka Boba Stupar's drawings and Aleksandar Rafajlović's
photographies recreate the painted surface in a raw testimony of the body of the painter's
existence and the phenomenology of the painterly exegesis of the center.
This is just one possible perspective on the artwork in this collection of about thirty works and
fifteen artists selected for the exhibition in the Gallery Beograd. As a newly initiated observer,
I have tried to point out this valuable aspect of its eclectic composition and works in a broad
"conversational exchange" with its time and culture. Each work represents a stage is in a constant
search for an elusive desire that "feeds" the life of its owner, a search for his intuitive and
emotional self. The collection itself, for the attentive observer, presents a no less astonishing and
intriguing plot in relation to the official history, commodified stands and an established hierarchy
of values in art. It is a newly created creative resource of knowledge and intuition and an invaluable
legacy for the future.

ARTISTS

Zdravko Joksimović
(1960, Buče)
He graduated and obtained his master's degree from the Faculty of Fine Arts in Belgrade,
Department of Sculpture, under the mentorship of Prof. Nikola Janković. He has been working at
the same faculty since 1992, as an associate professor since 2006. His work is characterized by
a paradoxical and witty combination of technical and artistry perfection, research of sculptural
potentials of various materials and conceptually based re-examination of social phenomena and
the nature of artistic creation.

Dragan V. Jovanović
(1945, Novi Pazar)
He completed his undergraduate and postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Belgrade,
under the mentorship of Prof. Đorđe Bošan. As an associate professor at the same faculty, he
taught, the subject of Life Drawing, until his retirement.

Jelena Trpković
(1952, Belgrade)
She graduated and obtained her master's degree from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, under
the mentorship of Prof. Stojan Ćelić. She is retired professor of the Academy of Arts in Novi Sad,
Department of Drawing. Jelena Trpković interprets various social phenomena using the media
of painting, drawing and collage in a lucid way, often using quotations from art history and / or
popular culture, and creates communicative, bold and ironic artistic narratives in a recognizable
signature style.

Bora Iljovski
(1942, Drenova, Aegean Macedonia – 2013, Belgrade)
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade, under the mentorship of Prof. Đorđe
Bošan. Iljovski marked the second half of the 20th century in the Yugoslav art scene as one of the
most authentic protagonists of modernism in painting. Dynamic compositions structured in striped
and round shapes, often emphasized by the contrast of complementary coloristic values, represent
a recognizable orthographic sign of the artist's painting.

Željka Momirov
(1962 Novi Sad)
She graduated and obtained her master's degree from the Faculty of Applied Arts, Department of
Sculpture. She is a lecturer and professor at several Academies of Visual Arts in the country and the

region, and the artistic director of the Blok Gallery in Belgrade. She problematizes the sculptural
form in a creative way, close to the neo-constructivist model, the experiences of modernism, as
well as Belgrade new sculpture from the last decades of the 20th century.

Dušan Milovanović
(1961 Leović, Ljubovija)
He graduated and obtained his master's degree from the Faculty of Fine Arts in Belgrade,
Department of Painting. He is engaged in pedagogical work. For more than twenty years, the focus
of his painting has been the visual phenomenon of the point, which was preceded by the reduction
of form and the reduction of color down to the relationship between black and white.

Nikola Vukosavljević
(1946, Belgrade)
He graduated and completed postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Belgrade,
under the mentorship of Prof. Jovan Kratohvil. He is retired professor of the Faculty of Fine Arts
in Belgrade. Vukosavljević's creative oeuvre includes drawings, watercolors, medals, reliefs and
full plastic.

Žarko Bjelica
(1951, Nikšić)
He graduated and obtained his master's degree from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. He has
had numerous solo and group exhibitions. He has received several significant awards, his works
are in many collections in the country and abroad. His artitistic practices are drawing and
sculpture-objects.

Slobodanka Stupar
(1947, Sarajevo)
She graduated from the Faculty of Applied Arts, Department of Interior Architecture and Graphics.
She holds a master's degree in printmaking from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. She attended
the School of Fine Arts in Athens on a Greek government scholarship. She has had many solo and
group exhibitions. Her work ranges from experimental prints to research practices in the field of
analytical painting.

Stevan Knežević
(1940-1995, Belgrade)
He graduated and obtained his master's degree from the Academy of Fine Arts in Belgrade, under
the mentorship of Prof. Boško Karanović. He was a professor at the Faculty of Fine Arts in Belgrade.
Some of the dominant poetic and artistic features of his painting oeuvre are: a liberated creative
imagination, surreal and fantastic narrative rich in details, accentuated plastic effects of graphic
art, buffoonery and Dionysian humor.

Mihael Milunović
(1967, Belgrade)
He graduated and obtained his master's from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Department
of Painting, under the mentorship of Prof. Momcilo Moma Antonović. He specialized in painting
under the mentorship of Prof. Vladimir Veličković at the l’ Ecole Nationale Supérieure des BeauxArts de Paris. In his work, which includes respectively the paintings, drawings and installations
- the artist decontextualizes the meanings of everyday objects, symbols or situations, in order to
reflect upon the current social problems and the reality of modern world - alienation, violence,
repression, manipulation.

Dušan Petrović
(1962, Belgrade)
He graduated and completed postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts in Belgrade,
Department of Sculpture, under the mentorship of Prof. Miodrag Popović. He is full professor at the
same faculty. He has had solo and group exhibitions in the country and abroad and is the recipient
of numerous awards.

Saša Pančić
(1965, Mostar)
He graduated and completed postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, under
the mentorship of Prof. Dragan Lubarda. He has exhibited in numerous solo and group exhibitions in
the country and abroad. His artistic practices include: sculpture, painting, printmaking and drawing.
The artist's signature style is recognizable by the abstract compositions of semi-geometric shapessurfaces and their dynamic unity in space.

Aleksandar Rafajlović
(1957, Berane)
He graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, and completed his postgraduate studies
and specialization at the l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. He has had solo
exhibitions and exhibited at numerous prestigious exhibitions of Yugoslav and Serbian fine art, as
well as painting and photography exhibitions in the country and abroad. He has received several
significant accolades and awards.

Artists’ biographies prepared by: Miroslav Sapundžić, art historian
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На корицама

Жељка Момиров
Чигре
2006.
полиуретан, метал
15x30 cm
(модул инсталације променљивих димензија)
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Željka Momirov
Whirligigs
2006
polyurethane, metal
15x30 cm
(module of the installation, variable dimensions)

Стеван Кнежевић
Искушење двоглаво
1973.
оловка на папиру
31,5x39,5 cm

Stevan Knežević
Two-headed Temptation
1973
pencil on paper
31,5x39,5 cm
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