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Рођена и живи у Београду. 
Завршила средњу Школу за дизајн 2000. године. Дипломирала 2005. на Факултету примењених уметности у 
Београду, након чега магистрира 2009. на истом факултету у класи ванредног професора Синише Жикића. 

Члан УЛУПУДС-а и самостални уметник од 2010. године.  

Након факултета радила као наставник ликовне културе у неколико основних школа. 

Од 2009.-е до данас сарађује са Регионалним центром за таленте из Земуна као аутор и водитељ ликовних 
радионица за децу и омладину, Школе сликања и графичких решења промотивног материјала. 

Аутор више текстова у каталозима уметника, као и приказа различитих изложби.  

 

Самосталне изложбе: 

2015. „La dolce vita!“,  галерија Куцера - Центар за културу Раковица 

2013. „Знакови“,  Центар за културу Стара Пазова 

2012. 11. Арт маркет – „12 соба : 12 сликарки + 1 вајар“,  донаторска изложба за Сигурну кућу,  организатор  SCASAs,   
Музеј краља Петра I Београд 

2010.  „Акција и реакција у белом“ ,  „Арт центар“  Београд 

2009. Магистарска изложба „Од електронске ка зидној слици“ ,  Дом културе Студентски град Београд 

2006.  „Теле...“,  изложба слика и креативна радионица, галерија „Бранко Миљковић“ Београд 

 

Излагала на више од 90 домаћих и међународних колективних изложби. Избор: 

 

2015.- 2016. Пето бијенале цртежа, Историјски архив у Панчеву и у Музеју Војводине 

2014.- 2015.  Меморијал „MБЂ 5“, галерија „Богић“ у Београду, галерија Културног центра у  

Кјотоу (Јапан) и Mima and Cello Music School,  Калгари (Канада) 

2014.- 2016. „Камен у архитектури и уметности“ (II, III и IV) Уметнички центар УБСМ, Београд 

2010.- 2014.   У организацији УЛУПУДС-а: 47. Мајска изложба УЛУПУДС-а – РЕЧ; 46. Мајска  

изложба RESTART; 43. Мајска изложба „Креативна кошница“; „Традиционално- 

модерно“; „Радови малог формата“; „Годишња изложба сликарско - графичке  

секције“; „Београдска мини-арт сцена“; „Дизајнирање рециклаже VI“ и друге 
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2013.  „Дани Савамале“ (селектор, организатор и један од излагача) Mikser house, Београд 

2013.   III бијенале акварела малог формата, галерија СКЦ Нови Београд 

2008.- 2015. „Мозаик малог формата“ (III, V, VI, VII, VIII и Х) у организацији групе Аметист 

2008.- 2014.  Бијенала мозаика (III, IV , V и VI), галерија СКЦ Нови Београд  

2012.  „Уметност на Сави – сликамо за бебе“, Новобеоградска културна мрежа 

2011.- 2012.  Више пута учесник Арт маркета у организацији SCASAs – а, Музеј краља Петра I у Београду 

2011.   „Београд – урбана незадовољства“, Центар за културу НУ  „Божидар Аџија“ 

2010., 2011.  „Млади“ – изложба ликовних уметника Новог Београда, Новобеоградска културна мрежа 

2006.    „Чујно-Видљиво“, Француски културни центри у Београду и Нишу 
 

 

Награде 

2016. II награда за мозаик на изложби „Камен у архитектури и уметности“, Уметнички центар УБСМ, Београд 

2015. Награда за мозаик на изложби „Мозаик малог формата Х“ у организацији групе Аметист, Мала галерија 
УЛУПУДС-а   

2013. III награда за мозаик на ликовној колонији „Хармонија природе и духовности у београдском камену 
керсантиту“ у организацији удружења Камена колонија 

2013. Специјално признање за селекцију и организацију изложбе удружења Камена колонија у  оквиру  
манифестације „Дани Савамале“, Мikser house, Београд 

2011. Плакета од стране групе Аметист и галерије Феникс, признање за уметнички допринос савременом мозаику 

 

Колекције 

Два мозаика у сталној поставци музеја „Старо село“ Сирогојно, настали  током  Летњих школа мозаика  2002. и 2003. у 
организацији Универзитета уметности из Београда; Сигурна кућа у Београду; Градска општина Нови Београд (са 
колоније „Уметност на Сави – сликамо за бебе“); Центар за културу Стара Пазова; удружење родитеља 
„Звончица“ – „Институт за мајку и дете“ Београд; Дом за одрасла инвалидна лица у Земуну; удружење Камена 
колонија; удружење Широка стаза и у власништву приватних лица.  

2011. Реализовала ауторски пројекат: Мурал „Бесконачност“ у ОШ „Станко Марић“ у Земуну, под 
покровитељством Министарства културе РС 

 


