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УМЕТНИЧКО УДРУЖЕЊЕ ДИВАРТ
Уметничко удружење ДивАрт, скраћено од Diversus Visum (на латинском: различити
погледи) основано је 2010. године, а чини га група талентованих младих академских
уметника. Од својих почетака ДивАрт означава различитост погледа, али и снагу у
међусобној подршци и доприносу савременој ликовној сцени. Удружење се бави
различитим међународним пројектима, а све у циљу презентовања и промовисања српске
уметности и културе у свету као и подстицајем младих уметника за даљи развој.
Уметници, чланови удружења не припадају истим школама и дисциплинама и управо је у
томе њихова порука. Сликарство, вајарство, графика, мозаик, керамика, уметничка
фотографија и други видови уметничког изражавања, спојени су под истим кровом да кроз
заједничке пројекте, разменом искустава, омогуће младим уметницима да слободно
износе своје ставове и идеје кроз своја дела.
2019. године на Kосанчићевом венцу бр. 3 отворена је и галерија „Atelier DivArt”,
галеријски простор удружења. Промовишући уметност и уникатност, Atelier DivArt у својој
сталној поставци представља разноврсност радова из области сликарства, вајарства,
фотографије, графике, као и примењене уметности попут употребне и декоративне
керамике.
Поред продајног дела, јединствени амбијент галерије представља идеалан изложбени
простор који пружа могућност публици да се упозна са делима савремених српских
уметника. У галерији организујемо како групне, тако и самосталне изложбе, и
представљамо различите уметничке пројекте.
О ГАЛЕРИЈИ „ATELIER DIVART”

Галерија удружења „Atelier DivArt” се налази на Kосанчићевом венцу, једном од
најстаријих делова Београда. Са погледом на реку својом оригиналном архитектуром и
поплочаном старом калдрмом постаје све атрактивнија шеталишна тура грађана
престонице. Због изузетног културно-уметничког садржаја увршћен је у редовну

туристичку понуду града што ће допринети још већем афирмисању посета страних
држављана том делу амбијенталне целине.
У нашој галерији се осећа спој модерне уметности и српске традиције, а како многи наши
посетиоци кажу, осећају топлу атмосферу дома, што их тера да замисле сва та уметничка
дела и у свом дому.
Целину галерије чине три међусобно повезане просторије поврсине 80 m², визуелно
одвојена луковима од цигала што целом простору даје посебну драж и аутентичност. Две
просторије су намењене за продају експоната чланова удружења, а трећа просторија
површине 21 m² је предвиђена за излагачку делатност и одржавање презентација,
радионица.

Уметнички савет галерије чине:
Славица Обрадиновић (кустос галерије) - историчарка уметности
Биљана Јотић - историчарка уметности
Биљана Вуковић - академски графичар, професор ФЛУ у пензији
Денис Димовски - академски вајар
Исидора Ивановић - академска сликарка, оснивач и заступник удружења

Остварени Пројекти Удружења:
2019. Оснивање уметничке галерије „Atelier DivArt”
2014 - 2018. „За Веру и Отаџбину! Животне приче у Великом рату.“ Галерија Прогрес,
Београд. Србија, Русија, Француска.
2013. Пројекат представљања српске уметности у Русији (Москва, Владимир, Велики
Новгород) - изложба „Боја Србије“ под покровитељством Амбасаде Републике Србије.

2012. Завршна излозба дечијих радова креативне радионице ДИВ, Art Hall
Visum, Београд

Diversus

2012. Пројекат „Serbia in Focus“, Miami River Art Fair - Art Basel, Miami, SAD.
2012. Партнер српске делегације на Art Fest@ Doral, Мајами, Флорида, САД.
2012. Kреативне радионице за одрасле и децу (школског узраста) у Art Hall Diversus
Visum.
2011. Kреативне радионице за одрасле и децу (школског узраста) у Art Hall Diversus
Visum.
2011. Пројекат „Еколошке поруке“
Секретаријатом за екологију;

у

сарадњи

са

Удружењем „Наша Деца“ и

2011. почела је реализација пројекта СОХО БГ у сарадњи са Луком Београд која
подразумева Стварање уметничке четврти у Београду;
2010. Пројекат „Различити погледи“ са особама са посебним потребама где се постизе
успех у развијању креативних способности код особа са посебним потребама у
области сликарства и вајарства.
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