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Керамика
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Мила Борак
Зоран Бошковић
Снежана Вујнов
Светлана Вуковић Грбић
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Марија Гајић
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Бојан Јуришић
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Александар Милановић
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Марија Ружичић
Јелена Сарамандић Покрајац
Марија Сибиновић
Биљана Стојковић
Даница Тешић

Сценографија и костимографија
Тамара Бранковић
Сања Сепенички Живановић
Ирина Сомборац
Ивана Станковић
Биљана Тегелтија-Бојанић

Текстил и савремено одевање
Кристина Гајић
Милан Зејак
Марина Костић
Милена Крстић
Љиљана Мајкић
Јадранка Милојковић

Фотографија
Лука Кликовац
Милица Мрвић
Миленко Савовић

 Као и претходних година, конкурс за пријем нових чланова УЛУПУДС-а и изложба 
којом се конкурс окончава изнова потврђују значајно интересовање савремених ства-
ралаца у различитим областима примењених уметности и дизајна за укључење у рад 
професионалног удружења под чијим окриљем остварују права не само у домену ства-
ралаштва, већ и на пољу признања и унапређења социјално-правног статуса. Иако се 
забележено интересовање може правдати различитим разлозима и тумачити на разли-
чите начине, требало би да је оно и својеврстан подстрек борби за достојанство стру-
ке. Тражењем начина да се у конкретним, никад идеалним историјским околностима 
изнесе мисија усмерена ка анимацији и афирмацији креативног потенцијала друштва и 
ангажовањем на очувању и унапређењу вредности и циљева због којих траје и опстаје 
деценијама, Удружење сваке године отвара врата новим члановима – посебно младим 
перспективним ауторима, представницима генерација што тек траже потврду у све-
ту професионалаца и, спремни за изазове, верују у своје место под Сунцем. Исти праг 
прелазе и искусни, признати ствараоци посвећеници чији су деловање и профсионална 
етика у сагласју са циљевима и изворним начелима деловања Удружења. Прилив нове 
и добре енергије претпоставка је и знак виталности, а виталност, као и делање сада, 
које се може повезати с категоријама актуелност и аутентичност, удружени с иску-
ством и мудрошћу, с погледом који надилази голу реалност, услов су трајања.

 Недавно стечен статус репрезентативности за област визуелних, односно примење-
них уметности и дизајна занимљива је и прилично звучна синтагма, чини се и важна 
квалификација. Околност да су њени садржина и значење у својеврсној контрадиктор-
ности са сивом и туробном сликом о условима несигурне или продужене транзиције, 
економске кризе, опште беспарице, безнађа и борбе за опстанак у сваком смислу, те на-
рочито с неповољним и непристојним местом културе и уметности на лествици друштве-
них вредности, актуелизује и питање критеријума за пријем у чланство. Из одговарајућег 
угла можда треба гледати и на податак о благом смањењу броја новодочеканих у редове 
секција кроз које Удружење остварује стручну делатност. 

 Ове године чланска карта наћи ће се у рукама седамдесеторо одабраних. У секцију 
архитеката примљено је 6 нових чланова, вајарима се прикључује 4, по очекивањима 
нешто више, 12, приступа дизајн секцији, 3 секцији теоретичара, критичара и историча-
ра уметности, тек једна и једина пријављена кандидаткиња ојачаће уметнике керамике. 
Међу сликарима и графичарима различитих профила, чија имена увек образују најдужу 
листу, нашло се 30 нових колега – мање од процењеног броја – док се чланство у секцији 
за сценографију и костимографију (нових 5) и секцији за текстил и савремено одевање 
(нових 6) благо увећава у складу с новијим трендом. Другачији је случај с листом ново-
примљених уметника фотографије, сведеном тек на 3 имена.
 Времена кризе и неизвесности прилика су за суочавања и преиспитивања, неку вр-
сту отрежњења. Питати се о томе има ли наде не мора бити израз очаја. Сурове окол-
ности и тешки изазови изнуде некад и изузетну вољу за животом, изроде ненадану снагу 
неопходну за важне помаке.
 Весна Милановић, кустос изложбе


