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Реализацију ликовне колоније “Борковац” и штампу
каталога у потпуности омогућила Општина Рума

Општина Рума

„Традиција је дивна ствар, али не кад се од ње живи, већ кад се она ствара“
М. Антић
Упркос ширењу корона вируса, који је одржавање многих културних манифестација довео у питање, није
успео да заустави ток трајања ликовне колоније “Борковац”, која се само прилагодила новонасталој ситуацији. Иако
је морао изостати онај традиционални начин седмодневног рада и дружења, 48. пут по реду ова манифестација
је окупила уметнике - муралисте. Градско језгро Руме је уступило свој простор младим уметницима из целе Србије, од Суботице до Лесковца и Суве Реке, да стварају дела инспирисана поемом “Војводина” Мирослава Антића.
Улична уметност (Street Art) која се најчешће манифестује у виду графита и мурала, већ деценијама доживљава праву експанзију широм света, па тако и код нас. Мурал је специфична ликовна форма која представља ликовно деловање на великим зидним површинама у јавном простору. Они обједињују елементе сликарске и архитетектонске делатности. Могу бити ангажованог карактера и бавити се
актуелним социјалним питањима, личним и уметничким темама или бити одговор на одређену урбану целину.
Захваљујући својим одликама, као уметност јавног простора, мурали поседују вишеструки значај.Они стварају
ново лице свакодневнице, чинећи уметност приступачном свима. Постају симболи града, туристичка атракција, али и
чврст део локалног или градског идентитета. Путем мурала, аутори желе не само да суграђани виде производ њиховог
рада, креативности и маште, већ и да имају неку интеракцију са делом, да разумеју његову сврху, поруку, да осете емоцију.
Питаће се многи, зашто баш мурали посвећени МирославуАнтићу у Руми. Писац се није овде родио,
није се овде школовао, није овде стварао… Али постоји нешто што је много трајније од биографских података и трагова стопала које човек оставља за собом, а то је отисак човечности. (На)учио је Он генерације како да сањају, путују, воле, пате и најлепше ћуте. (На)учио је генерације да је свака љубав прва, да
границе не постоје, да је детињство вечно, да бити Човек има исто значење живели у равници или крај мора.
Многи су писали о Војводини, али нико је није волео као Мика Антић “од штала до олтарских двери, од блата до пшенице” и њене Цигане, и тамбураше, и вашаре, и салаше, и ђермове, дудове и њене ожиљке, у ритама и сватовску... Његова “Војводина” својеврсна је ода Човеку и Завичају, који све прашта, “јер
сви смо широки и обични као ова равница, јер смо и велики и проклети на овим зеленим травама…”
Постоје људи који оставе белег у времену. Такав је био Мирослав Антић, песник, сликар, новинар,
боем, путник, вечити дечак, “сав од песме, сете и доброте”. Иза њега је остала бесмртна поезија, а учесници 48. ликовне колоније „Борковац“ су то само потврдили и Војводини удахнули златни прах вечности.
Анђелка Стојаковић
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Петар
Петровић
– КСИРОПОТАМ,
рођен 1993. године у
Сувој Реци. Мастер
студије на сликарству одбранио 2019.
године на Факултету
уметности, док је основне студије на Архитектонском факултету одбранио 2021.
године на Техничком
факултету, Универзитета у Приштини
- Косовској Митровици. Излагачку каријеру отпочео још током
средњошколских дана преко низа пројеката који су
подразумевали израду макета и накита, и излагања у
оквиру такмичења. Од 2010. године бави се осликавањем ентеријера, како у земљи, тако и у иностранству. Године 2013. постао сарадник фирме Аска која
се бави дизајном ентеријера за дечије играонице.
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Александар Стојковић Маузер,
Маузер, рођен
у Београду 20. 07. 1995. Од малена показује заинтересованост за уметност,
односно сликарство. Професионално се
бави хортикултуром и дизајном, те доста времена проводи радећи на разним
пројектима. Труди се да слободно време
креативно искористи и сарађује са другим уметницима.

Петар Илић,
Илић, уметник из Лесковца,
живи у Београду. Основне академске
студије сликарства завршио у Београду
у класи редовног професора Радомира Кнежевића. Учествовао на неколико
групних изложби у земљи. Највеће интересовање гаји за слику, цртеж и мурале.
Иза себе има неколико завршених мурала у Лесковцу, Бору, Руми и Београду.
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Мартина Ђорђевић,, рођена 26.
вић
02. 1995. године,
уметница из Лесковца, тренутно
живи у Суботици.
Основне и мастер
академске студије
сликарства завршила на Факултету уметности
у Нишу у класи проф. Катарине Ђорђевић. Учествовала на око тридесет
изложби у земљи и иностранству од којих су
две самосталне, реализоване у Сомбору и Новом Саду. Највеће интересовање гаји за цтерж
и графику, нарочито традиционалне графичке
технике. Поред тога учествовала у изради више
мурала у Лесковцу, Бору и Руми, међу којима
је последњи настао на 48. Ликовној колонији
,,Борковац“.
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Крстић
Ленка,
рођена 13. 04. 1993.
Завршила Школу
за уметничке занате, смер Рестауратор и конзерватор
зидног и штафелајног сликарства.
Године 2015. завршава Академију
класичног сликарства у Ср. Каменици, у класи Василија Доловачког, стичући звање Дипломираног
ликовног уметника. Један је од оснивача групе
Вирал, настале 2017. године. Изложбе: ,,Култура Ћирилице’’, Шабачка библиотека (2012); Ретроспективна изложба, Музеј града Новог Сада
(2013); Прва самостална изложба, хол Школе за
уметничке занате (2014); Годишња изложба, Академија класичног сликарства (2015); Манифестација ,,Дани америчке културе у Србији’’, Булевар
Михајла Пупина, Нови Сад (2017); Изложба фотографија ,,Шабац-Београд-Шабац’’, Трг шабачких жртава (2019). Запослена у фирми Дигитал
Крафт на пројекту израде анимираног филма
,,Сељаци’’.

Марина Ракић, из Руме, рођена 18. 04.
1996. Завршава мастер студије на високој школи стурковних студија за васпитаче. Тренутно живи и ради у Новом
Саду као васпитач. У слободно време
бави се сликањем на платну, а од прошле године (2020) прикључила се групи Вирал и кренула да се бави осликавањем мурала.

Бранислав Аћимовић, рођен 19. 9.
1990. у Сремској Митровици. Одрастао и живи у Руми. Завршио гимназију
„Стеван Пузић“, затим основне студије
на ВТС у Новом Саду на смеру графички
дизајн и специјализирао на одсеку ручне
илустрације као најбољи студент у класи
Дору Босиока. Један од оснивача и активан члан групе „Вирал“. Учествовао
на неколико групних изложби као представник ВТС, а међу најзначајнијим у
павиљону Цвјете Зузорић.
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Ивона Медић, рођена у Суботици 1993. године. Уписала је графички смер Фaкултeта
ликовних уметности у Београду, а затим
школовање наставила на Академији класичног сликарства у Сремској Каменици, где је
и завршила мастер студије 2019. године на
смеру Класично сликарство. Од 2001. године је члан Ликовне секције Мађарског културног центра „Нéпкöр” са којом је излагала
у земљи и иностранству. Члан је групе “Вирал” од 2021. године.
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Одлуком жирија у саставу:
Анђелка Стојаковић, историчар уметности,
Лука Дрљан, академски сликар,
Маја Ћук, академски сликар,
Жења Антић, представник шире публике

Плакета са ликом Миливоја Николајевића
48. ликовне колоније „Борковац“ 2021. године
додељује се
Петру Петровићу и Александру Стојковићу Маузеру
из Суве Реке и Београда

Жења Антић, кћер Мирослава Антића, се у име целе породице захваљује Завичајном Музеју
Рума и Општини Рума што су одабрали за тему 48. ликовне колоније „Борковац“ осликавање стихова
из поеме „Војводина“.
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