
ДРАГАН НИКОЛИЋ је рођен 2. децембра 
1948. у Соколову. Дипломирао је 1980. године 
на Факултету ликовних уметности, у класи 
професора Николе Јанковића.

Од 2000. до 2010. године био предавач 
цртања у Центру за ликовно образовање у 
Шуматовачкој.

Oд 1981. године члан УЛУС-а.

.

ИЗЛОЖБЕ

Самостална изложба у Старчеву 2007.

Редовни учесник на изложбама УЛУС-а.

КОЛЕКТИВНЕ ИЗЛОЖБЕ

1979. ■ Изложба студената вајарског одсека 
ФЛУ Београд у Галерији Дома културе 
Студентски град

1980. ■ 63. УЛУС-ова изложба, Уметнички 
павиљон „Цвијета Зузорић“ у Београду

1985. ■ УЛУС-ова изложба цртежа и мале 
пластике, Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“ у Београду

1986. ■ УЛУС-ова изложба цртежа и мале 
пластике, Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“ у Београду

1987. ■ Изложба конкурсних радова за 
споменик војводи Живојину Мишићу у 
Мионици

1992. ■ Изложба радова на анонимном 
конкурсу за споменик Браниславу Нушићу

1996. ■ Изложба радова на Конкурсу за 
идејно решење споменика Николи Пашићу у 
Београду

2000. ■ Изложба поводом 50 година школе у 
Шуматовачкој

2002. ■ Изложба слика и скулптура српских 
уметника у Галерији 34 у Ваљеву

2006. ■ Изложба 5. Међународне ликовне 
колоније „Мостови Балкана“ у Крагујевцу

2006. ■ 24. Октобарски ликовни салон у Ковину

2008. ■ Изложба у галерији „Боем“ у Дому 
културе Старчево

2008. ■ Изложба поводом 60 година школе у 
Шуматовачкој

2009. ■ 27. Октобарски ликовни салон у Ковину

2009. ■ УЛУС-ова Пролећна изложба, Београд.

НАГРАДЕ

1979. ■ Студентска награда за најбољи акт 
из фонда вајара Илије Коларевића

1983. ■ Прва награда на јавном конкурсу за 
споменик Јовану Јовановићу Змају у Новом 
Саду

1989. ■ Откупна награда на конкурсу за 
споменик Иви Андрићу у Београду

1991. ■ Друга награда на конкурсу за 
споменик Браниславу Нушићу

1994. ■ Прва награда на позивном конкурсу 
за споменик Српском војнику у Лазаревцу, 
поводом 80 година од Колубарске битке

1995. ■ Прва награда на позивном конкурсу 
за споменик Николи Пашићу у Зајечару

1996. ■ Откупна награда на конкурсу за 
споменик Николи Пашићу у Београду

ИЗВЕДЕНА ДЕЛА

1984. ■ Споменик Јовану Јовановићу Змају у 
Новом Саду

1992. ■ Споменик генералу Дражи 
Михајловићу на Равној гори

1994. ■ Споменик Српском војнику у Лазаревцу

1995. ■ Споменик Николи Пашићу у Зајечару

2006. ■ Биста Иве Андрића у Грацу

2007. ■ Биста краља Петра I Карађорђевића у 
ОШ „Краљ Петар I Карађорђевић“ у Београду.
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ИЗДАВАЧ
ЈМУ Радио-телевизија Србије
ЗА ИЗДАВАЧА
Драган Бујошевић, генерални директор РТС
Владимир Вулетић, председник Управног одбо ра РТС
АУТОР ИЗЛОЖБЕ
Све то зар Мир ков
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ БАШТИНА И КУЛТУР НА ПРОДУКЦИЈА РТС
Александра Је ли савац
ОДГОВОРНИ УРЕД НИК ГАЛЕРИЈЕ РТС
Петар Ђиновић
УРЕДНИК
Ана-Марија Симоновић
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РТС ЗА ЛИКОВНО СТВА РА ЛАШТВО
Никола Мирков
ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ
Славица Стефановић
ФОТОГРАФИЈЕ
Гордан Јовић
ЛЕКТОР
Боја Јовчић-Талијан
ГРАФИЧКО ОБЛИ КОВАЊЕ
Предраг М. Поповић
ШТАМПА
Штампарија РТС
ТИРАЖ
500 примерака

Београд, 2017.



Из бо ром те ме, је зи ка и сред ста ва ко ји ма ће са оп шти ти ода бра ни са др жај умет ник ус по ста вља за ко-

ни то сти свог де ла. Успе шност умет нич ког оства ре ња се ме ри ње го вом су ге стив но шћу, убе дљи во шћу, 

до след но шћу у ко ри шће њу ода бра ног је зи ка, ње го вим бо гат ством и аутен тич но шћу из ра за. Пред на-

ма је де ло ви со ке су ге стив но сти, бо га тог скулп тор ског је зи ка, ко јим су афир ми са не нај леп ше осо би-

не стру ке и ли ков не по е ти ке ауто ра. 

Фраг мен ти фи гу ри не од во ска ко ју је Дра ган Ни ко лић ва јао пре упи са на фа кул тет от кри ва ју не са-

мо ве ли ки та ле нат не го и уз о ре, афи ни тет пре ма од ре ђе ним из ра жај ним сред стви ма, вред но сни и 

естет ски кре до. Том све ту је, уз ма ле из ме не у је зи ку, остао ве ран до да нас. Дра га но во опре де ље ње 

за фи гу ра ци ју је плод уве ре ња да је то ста ни ште свих ли ков них про бле ма ко ји ма же ли да се ба ви и 

је зи ка ко ји же ли да не гу је. До след ност у по што ва њу по чет них узо ра мо ти ви са на је ве ром у не про ла-

зност ли ков них вред но сти на ко ји ма та де ла по чи ва ју.

Те мат ски про стор Дра га на Ни ко ли ћа су спо ме нич ке ком по зи ци је, пор тре ти, ак то ви и фи гу ре ко ња. 

Скулп ту ре су устро је не као ком пакт не ком по зи ци је, без су ви шног ге ста, са ма лим из у зе ци ма ски ца за 

спо ме ник ба лет ском ве ли ка ну Ми шко ви ћу и из ве сних скулп ту ра ко ња, где је сам по крет био циљ и 

не из бе жно сред ство из ра за. Кад по крет од сту па од уоби ча је не схе ме, све де но сти об ли ка сна жно мо-

де ло ва не фор ме, уте ме ље не у соп стве ној ар хи тек то ни ци, од у зи ма ју при о ри тет ара бе сци по кре та и 

под ре ђу ју је је дин стве но сти из ра за.

Из ра зи та спо соб ност ор ке стра ци је иза бра них еле ме на та ком по зи ци је чи ни скулп ту ре Дра га на Ни-

ко ли ћа сна жним, до па дљи вим и ја сним. Фак ту ра на скулп ту ра ма је по сле ди ца по ступ ка, ода бра но 

ли ков но сред ство и пе чат сен зи би ли те та ауто ра. При ла го ђе на ди мен зи ја ма скулп ту ре, фак ту ра има 

зна чај ну уло гу у ком по зи ци ји, не са мо као ста ње по вр ши не, свој стве но ма те ри ја лу у ко ме је скулп ту-

ра на ста ја ла, не го као на чин по на ша ња све тла и ње го во уче шће у ком по зи ци ји. На ве де но скулп ту ра-

ма да је то пли ну, без об зи ра на ди мен зи је, и зра чи уз бу ђе њем ства ра лач ког чи на.

Са мо ана ли ти чан дух ви спре ног, оштрог за па жа ња и до бар по зна ва лац скулп тор ског је зи ка мо гао 

је сво јим фи гу ра ма да ти та ко упе ча тљи ве осо би не: фи гу ри ба ле та на Ми шко ви ћа гра ци о зност по кре-

та, а сна жном мо де ла ци јом му жев ност, Хај дук Вељ ку енер гич ност и од луч ност да се бо ри, Па ши ћу 

пре пре де ност, а Се ља ку рат ни ку не по ко ле бљи вост гра нич ног ка ме на.

Ме да љер ство је та ко ђе део Ни ко ли ће вог ства ра лач ког ин те ре со ва ња. За ко ни то сти ме да љер ства 

му ни су би ле при о ри тет, он је ис ку ство из мо де ло ва ња пу не пла сти ке пре нео у фор му ме да ље и ти ме, 

сво јим сред стви ма, по сти зао су ге стив ност и аутен тич ност на соп стве ним скулп тор ским по сту ла ти ма.

Цр теж у опу су Ни ко ли ћа за у зи ма ме сто сред ства, а не ци ља. Ње гов цр теж ни кад ни је до жи вео 

раз мах не за ви сне ли ков не ди сци пли не, без об зи ра на еви ден тан цр тач ки дар. Он је нај че шће био 

сту ди ја фи гу ре, ана ли за ње не уну тар ње ло ги ке или бе ле шка за ни мљи вог по кре та или ста ња.

Не то ле ран тан пре ма по вр шној до па дљи во сти, Дра ган Ни ко лић је свој пе да го шки рад обе ле жио 

стро го шћу у зах те ви ма да се по ступ но и те мељ но овла да ва прин ци пи ма цр та ња и ва ја ња.

По ред из ло же них цр те жа и скулп ту ра по сто ји јед на га ле ри ја Дра га но вих ра до ва ко ја је до ступ на 

са мо ње го вим при ја те љи ма, а то је га ле ри ја њи хо вих се ћа ња на мно ге, не за до вољ ством сру ше не, 

уни ште не или не тра гом из гу бље не ра до ве. Не ки су не по но вљи ви као и са ма ин спи ра ци ја, а не ки су, 

остав ши у ис ку ству, не ви дљи во угра ђе ни у но ве. Ти ра до ви, на жа лост, осу је ћу ју фор ми ра ње ком-

плет не сли ке о ства ра лач ким до ме ти ма Дра га на Ни ко ли ћа.

Са да шњост је про шлост ухва ће на у по ку ша ју да по ста не бу дућ ност. Не ка по том ци су де да ли је у 

то ме ус пе ла, или ће по том ци ства ра ње бу дућ но сти, гре шно, при пи са ти са мо се би. О то ме не ка су де 

њи хо ви по том ци. Скулп ту ре Дра га на Ни ко ли ћа по мо ћи ће и јед ни ма и дру ги ма да от кри ју нај леп ше 

осо би не јед не умет нич ке ди сци пли не, ко је ће без сум ње за бо ра ви ти, и пру жи ти им ужи ва ње у њи хо-

вој ван вре ме но сти. СВЕ  ТО  ЗАР  МИР  КОВ ,  ва  јар


