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Was born on October the 27th 1946, in Kragujevac, Serbia. She studied at The Academy 
of Fine Arts in Vienna, Austria; аnd received advanced studies as well as training in 
USA, Germany , France , A.R.Syrie and Israel.  In 1972 she became a member of The 
Association of Visual Artists of Serbia  (ULUS) , The Association of Applied Arts Artists 
and Designers of Serbia (ULUPUDS), and was awarded ’Fond Mladih’ scholarship for 
young talents in 1972 – 1974 and 1975 – 1977. Her works have been exhibited in solo 
exhibitions since 1971, 45 solo  and  over 300 group exhibitions throughout the country 
and abroad. 
In 1999-2000 she made the performance ’The Bridge of Light’ on the bridge in Kosovka 
Mitrovica.
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president of The Art Forum.

Awards:
1976  – Mantua, Italy, ’Premio Nazionale R. Giorgi’  

– Medalia d’Argento
1976 – Mantua, Italy, ’Placeta San Benedeto Po’
1990 – Piran, Slovenia, ’Ex Tempore’
2012 – Belgrade, Serbia, `Vincanska Povelja`
2019-  Belgrade, Serbia, Laureat award  winer  
on `Jesenja izložba` of  the Association of  
Fine Artists of  Serbia - ULUS ,The Life 
Achievement Award  

Honours:
2002 – Certificate of honour of 
Association of Writers of Serbia for the 
project-performance ’The Bridge of Light’                                                                                                                                  
                                                                                                     
Since 2004 – UNESCO auspice for author projects, conception and programme 
realisation of The Art Forum

2011 – Serbian Encyclopedia  SASA and Matica Srpska   / Volume 1, Book 2, p. 679-680 /
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Изложба „Логос у покрету 2“ уметнице Љиљане Бурсаћ, својеврсни је 
наставак не само претходне изложбе „Логос у покрету“ из 2019. го-
дине, већ и бројних уметничких путева којима се уметница крета-

ла у последњих неколико деценија. На тим путевима, на којима ју је води-
ла осетљивост на лепоту, уметница је откривала различита знања вредна 
пажње и чувања, која су у њој од самих почетака, па све до данас изазивала 
изнова и изнова велику радост.
Љиљана Бурсаћ и раније је користила форму палимпсеста, али на овој из-
ложби он заузима посебно место. Иако се палимпсест, иницијално везује 
за појам пергамента, односно подлоге за писање направљене од коже жи-
вотиња, која је била у интензивној употреби на Медитерану од 2. века пре 
н.е, уметница не користи као подлогу кожу, већ прозирни паус папир. Па-
лимпсест је термин настао од речи палин, што значи опет и речи псао, која 
значи стругати. Подлога од пергамента омогућавала је стругање старијих 
и наношење нових слојева текста. У том процесу, међутим, нису се сасвим 
губили ранији текстови, већ су они остајали делимично скривени испод но-
вих слојева. 
Љиљана Бурсаћ користи форму палимпсеста у оквиру константног допуња-
вања ранијих радова, чиме настају сасвим нови, који, међутим, не анулирају 
старе, већ постају комплексна целина, видљива у свим слојевима захваљујући 
паусу као подлози. Овим процесом уметница сажима раније и садашње вре-
ме у једно целовито Време, које обухвата све периоде стваралаштва и то 
не само њеног већ и божанског стваралаштва које је творило пејзаже који 
су постали један од елемената које уметница користи у својим радовима. 
Слојеви писма назиру се једни испод других чинећи вишеслојну целину, пуну 
разноликих садржаја. Ова дела посматрача увлаче у свој свет наводећи га да 
сам допуњава просторе, али и да сагледава дело на свој јединствен начин. 
У једном од радова Љиљана Бурсаћ је правила конститутивне елементе 
дела према једној одабраној фотографији пејзажа (који је својеврсни архе-
тип пустиње) забележеног на путовању пустињом Негев до Синаја. На ос-
нову архетипа, уметница је направила цртеж у сепији који је потом фото-
графисала и умножила штампањем на паусу, у великом броју примерака, да 
би на њему руком вршила интервенције златном бојом. Резултат тако ком-
плексног процеса су бројни елементи наизглед врло слични, а истовреме-
но и врло различити, према којима се опходи као према деловима слагали-
це која се изнова и изнова може слагати у бесконачност. Тим елементима 
могу се творити и инсталације које подсећају на непостојеће пејзаже, али 
захваљујући основном елементу пејзажа који је приказан, они ће увек носи-
ти и фрагменте оригиналног предела. У бројним ранијим радовима, умет-
ница је користила и технику репетитивности, која је овде у самој бази поје-
диних дела.  
Сва дела одражавају активно интересовање уметнице за смисао свог вре-
мена, у којем ништа није стално осим промене, што се огледа посебно у 
развоју нових медија. Савременост би се могла дефинисати као истодоб-
ност садашњости и прошлости. Иако су бројна дела током историје умет-
ности замишљена да трају заувек, палимпсест као форма, им то истовреме-
но и допушта и не допушта. Ова дела тако обједињују елементарне снаге 
старе колико и призори са Синаја, са новим димензијама и просторима. 
Дела Љиљане Бурсаћ не би могла, при томе, бити остварена да уметни-

ца нема приступ савременим технологијама, које јој омогућавају, на при-
мер, штампање фотографисаних призора на подлози као што је паус па-
пир, као и непрестано склапање и расклапање елемената из једне целине у 
другу. Њена уметност је у чврстој спрези са непрестаним протицањем вре-
мена, јер се њена дела, кроз процесе метаморфозе непрестано мењају. Та 
метаморфоза, међутим, није само привилегија ње као уметника, већ и по-
сетилаца који желе да учествују у процесу стварања новог слоја тог умет-
ничког дела. Сваки од тих слојева, захваљујући новим технологијама, остаје 
забележен у дигиталној форми (чиме стиче и засебно постојање и сопстве-
но време) и тиме дозвољава поновно растављање и састављање у нове це-
лине. Планирана интерактивност са публиком омогућава тренутну измену 
и допуну садржаја и историје једног уметничког дела. Свака од тих фаза, 
као што је поменуто, може се посматрати као издвојено дело, али и као 
део веће целине. Такав концепт заправо је врста лооп-а, који 
је бесконачно понављање електронског записа, али 
који у овом случају добија и нове димензије. По-
нављају се елементи, али се од њих творе нове це-
лине, а стварност постаје уметнички материјал забе-
лежен путем електронских медија.
На палимпсесту се сусрећу слова из различитих вре-
менских периода, а слободан простор је безграничан, 
јер у њега имагинарно можемо уткати бесконачан 
број других слова и знакова. То двоструко, троструко 
или вишеструко кодирање је и врста анаграма, који 
указује на прикривене текстове. Та вишеструкост ана-
грама присутног у делима уметнице, је и врста пара-
грама, који подразумева читање, које не мора нужно 
бити линеарно, а смисао се открива и изван текста. 
Због потоњег се овај концепт може подвести и под 
појам силепсе, где празне површине, односно изоста-
нак текста на појединим површинама, ствара текст по 
себи. Силепса подразумева сусрет манифестног текста 
са сваким слојем страног текста, који се назива интер-
текст. Такав концепт омогућава стално нова и друга-
чија тумачења, јер вишеструко кодирање није фиксно 
одређено. Та сложеност смисла добијена путем ин-
тертекстуалности, ствара процес динамизације смис-
ла и дијалога између свих делова, како оних написаних, 
тако и оних ненаписаних. Имплицитни текст, као место 
пресека присутног и одсутног текста, је тачка њиховог 
мешања, односно интерференције, где се сустичу коди-
рана културна искуства из различитих времена и са раз-
личитих простора. Као збир интертекстова, имплицитни 
текст обухвата све њих, али истовремено упућује и на са-
мога себе, чиме ствара сопствени метатекст.

Oктобар 2020. Ирина Томић
доктор историје уметности 

мастер етнологије и нтропологије

Logos On The Move 2  exhibition by artist Ljiljana Bursać is not only some 
kind of extension of the previous 2019 exhibition Logos in Motion, but also a 
continuance of the numerous artistic paths that the artist had trodden in the 

last few decades. On these paths, along which she was guided by her sensitivity 
to beauty, the artist uncovered various truths worthy of attention and safeguard-
ing, causing her great joy time and again from the very beginning until today’s day.
Ljiljana Bursać has applied the form of palimpsest in the past and it also occupies a 
singular place in this exhibition. Although palimpsest is initially associated with the 
notion of parchment, i.e. writing material made from untanned animal skin which 
had been in intensive use in the Mediterranean since the 2nd century BC, the artist 
uses vellum paper as the background, rather than animal skin. Palimpsest is a term 
derived from the word palin, which means again, and the word psao, which means 
to scrape. Thus, the parchment base makes it possible to scrape off older layers of 
text and apply new ones. In the process, however, the previous texts are not com-
pletely lost but remain partially veiled beneath the new layers. 
Ljiljana Bursać uses the palimpsest form as part of a continual augmentation of her 
previous works, thereby creating completely new ones which, however, fail to nulli-
fy the old works of art, but rather, they become a complex totality visible in all their 
layers owing to vellum paper as the background. The author uses this process to 
summarize the past and present into one comprehensive Time Period which en-
compasses all the periods of creation and in fact, not only her creation but also the 
divine creation that created the landscapes that became one of the elements used 
by the artist in her works. The layers of letters can be seen one beneath the other, 
forming a multi-layered whole full of various contents. These works draw the view-
er into their world, guiding her to complete the spaces herself, as well as to per-
ceive the works in her own unique way. 
In one of her works, Ljiljana Bursać created the constituent elements according to 
a selected snapshot of a landscape (a kind of archetype of the desert) made on a 
trip through the Negev Desert to Sinai. The artist created a sepia drawing based 
on the archetype, which she then photographed, making a large number of copies 
by printing on vellum in order to carry out interventions on it by hand with gold 
paint. The result of such a complex process are numerous elements that are seem-
ingly very alike but at the same time very different and which are treated as parts of 
a puzzle that can be put together indefinitely over and over again. These elements 
can also be used to create installations reminiscent of non-existent landscapes, but 

due to the basic element of the landscape shown, 
they will always carry fragments of the original 
landscape. In her numerous earlier works, the 
artist also used the repetitive technique, which 
is here the very base of her individual works. 
All the works reflect the artist’s active inter-
est in discerning the significance of the age she 
is living in, where nothing is constant except 
for change itself, which is reflected above all in 
the development of new media. Thus, moderni-

ty can be defined as the simultaneity of the present and the past. Although many 
works throughout the history of art have been conceived to last forever, palimpsest 
as a form both allows and disallows them to do so. These works thus unite the ele-
mental forces as old as the scenes from Sinai with new dimensions and spaces. Ljil-
jana Bursać’s works could not have been brought to fruition if the artist had no ac-
cess to modern technologies, which enable her, for example, to print photographed 
scenes on a background such as vellum paper, as well as to constantly disassemble 
and assemble elements from one whole to another. Her art is firmly coupled with 
the constant passage of time, as her works, through the process of metamorpho-
sis, are constantly changing. That metamorphosis, however, is not only a privilege for 
her as an artist, but also for the viewers who wish to participate in the process of 
creating a new layer for the art work. Each of these layers, thanks to new technolo-
gies, remain recorded in digital form (thus acquiring both a separate existence and 
their own time), thus allowing a disassembly and reassembly into new wholes. The 
planned interactivity with the audience enables an immediate transformation and 
add-on to the content and history of the work of art. Each of these phases, as men-
tioned, can be viewed as a separate work, but also as part of a larger whole. Such 
a concept is actually a kind of loop that is an infinite repetition of an electronic re-
cord, which in this case has also gained new dimensions. The elements are repeat-
ed but new wholes are formed from them, and reality becomes artistic material re-
corded through electronic media.
Letters from different time periods reunite on the palimpsest and free space is 
boundless, as we can weave an infinite number of other letters and signs into it with 
our imagination. This double, triple or multiple encoding is also a type of anagram in-
dicating hidden texts. Thus, the multiplicity of anagrams present in the works of the 
artist is also a type of paragram, which implies a reading that does not necessarily 
have to be linear, while the meaning can also be revealed outside the text. Due to 
the latter, this concept can also be subsumed under the term silepse, where empty 
surfaces, i.e. the absence of text on certain surfaces, creates the text itself. Silepsis in-
volves the encounter of a manifest text with each layer of foreign text called an in-
tertext. Such a concept in turn enables constantly new and different interpretations, 
as multiple coding is not fixed. This complexity of meaning, obtained through inter-
textuality, creates a process of dynamization of meaning and dialogue between all 
parts, both written and unwritten. The implicit text, as the intersection of the pres-
ent and the absent text, is the point of their mixing, i.e. interference, where coded 
cultural experiences from different times and from different spaces meet. As the 
sum of intertexts, the implicit text encompasses all of them, at the same time refer-
ring to itself and thus creating its own metatext.

October 2020  Irina Tomić  
 PhD in Art History  
 MA in Ethnology and Antropology 
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The laureate of the ULUS 2019 Autumn Exhibition is Ljiljana Bursać 

This was announced at the award ceremony during the opening of the exhibition on December 16, 2019.

The jury panel members were as follows: Ljiljana Mićović, jury president and ULUS BOD member, Slobodan Kuzmanović, 
ULUS BOD member, Vesna Ristovski, ULUS BOD member, Dragan Cvetković, ULUS BOD member, and Nikola Šuica, 

art historian. The jury unanimously decided to award the prize to Ljiljana Bursać for her exhibition composition, while the ju-
ry’s explanation states the following: 
“The jury has unanimously decided that this year’s laureate will be Ljiljana Bursać. Her decades-long presence on the art scene 
of Serbia, which has with its freshness, beauty, engagement and refined narration conquered all those who had the privilege to 

partake in her work at numerous exhibitions, inside gallery spaces but also in the open, and which is on display here sublimates 
her work in the best possible way.”

Лауреат УЛУС-ове Јесење  изложбе 2019. је Љиљана Бурсаћ 
Свечано проглашење награде обављено је на отварању изложбе (16. децембра 2019.)

Жири за награду чинили су: Љиљана Мићoвић, председник жирија и члан УО УЛУС-а, Слободан Кузмановић, члан 
УС УЛУС-а, Весна Ристовски члан УС УЛУС-а, Драган Цветковић, члан УС УЛУС-а и Никола Шуица, историчар 

уметности. Жири је једногласно деонео одлуку да се награда додели Љиљани Бурсаћ за изложену композицију а у 
образложењу жирија се наводи:

„Жири је једногласно одлучио да овогодишњи лауреат буде Љиљана Бурсаћ. Њена вишедеценијска присутност на 
ликовној сцени Србије, која је својом свежином, лепотом, ангажованошћу и профињеном нарацијом освајала све оне који 
су имали привилегију да саучествују у њеном раду на многобројним изложбама, унутар галеријскик простора, али и на 

отвореним просторима, а која се на овде изложеном раду сублимира на најбољи могући начин”. 


