ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK
Izložba profesorskih radova 2017.

Predgovor

Jedna se vrlo dinamična godina brzo okrenula i evo nas na novoj izložbi profesorskih radova kojom Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek odaje počast svojim bivšim i sadašnjim radnicima s područja likovne umjetnosti.
Tradicionalno, ovo je lijepa prilika da se različite generacije likovnjaka još jednom susretnu u istome prostoru i
svojim radom demonstriraju u kojem likovnome svijetu trenutno obitava njihova psiha. Kao i uvijek, različitost karaktera odražava se u različitim tehnikama, temama i izričajima, a takva je vrsta raznolikosti uvijek primamljiva promatraču čija mašta može letjeti iz jednoga vizualnoga svijeta u drugi.
Kada sam prije devet godina počeo raditi u ovoj školi, doživio sam anegdotu koja mi je i danas simpatična.
Naime, prvo sam kao zamjena predavao Povijest likovne umjetnosti, a potom sam na neko vrijeme bio premješten na Crtanje
i slikanje. Prvoga dana kada su me učenici ugledali u crtačkoj učionici i kada sam im rekao da im predajem Crtanje,
nakon što su me navikli vidjeti u učionici teorije, njihova spontana reakcija je bila: „Ali zar vi znate crtati?!“
Upravo izložba poput ove služi svima nama likovnjacima s teorijskih i praktičnih predmeta kako bismo učenicima možda
pokazali da su naše riječi i savjeti utemeljeni na određenom osobnom iskustvu, a ne SAMO na teoriji. Svi mi prolazimo
isto suočavanje sa sobom kada se nađemo pred praznom plohom neposredno prije negoli započnemo ostavljati trag na mediju
koji odabiremo. Mnogi od nas prolaze isti strah u trenutku kada stanemo pred učenike jer trebamo mudro razmisliti o
onome što ćemo im reći te kako će oni to shvatiti. Učimo ih verbalnom, ali i neverbalnom komunikacijom, a ova izložba
je još jedan vizualan način kojim komuniciramo s promatračem bila to naša namjera ili ne.
Tihomir Taborski, prof.

Marija Adrić Soldo
“Fotelja”

akril na lanenom platnu

120x100 cm
2016.

Marija Adrić rođena je 14. prosinca 1987. u
Đakovu. Maturirala je u Školi za tekstil, dizajn i
primijenjene umjetnosti Osijek. Na Akademiji
likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala je
Slikarstvo u klasi profesora Igora Rončevića.

Sandro Ambrinac
“Nosonja”
gips

35 x 23 x 50 cm
2016.

Sandro Ambrinac rođen je 2. studenog 1985.
godine u Osijeku. Maturirao je u Školi za tekstil,
dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu
2010. godine na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina. Živi i radi u Osijeku.

Željko Ašperger
“Copy - paste”
pečat
100 x 70 cm
2017.

Željko Ašperger rođen je 25. Listopada 1983.g.
u Osijeku. Maturirao je 2002.g. na Školi za tekstil,
dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku, smjer
slikarski dizajn. 2009. Godine diplomirao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci u klasi
prof. Emilije Duparove. Živi i radi u Osijeku.

Anamarija Barba
“Jel to bomba ili šuma”
tuš
83x185 cm
2009.

Rođena 1986. god. u Vinkovcima. Magistrirala na Umjetničkoj
akademiji u Osijeku smjer multimedija. Živi i radi u Osijeku.

Dražen Brkić

“prije i poslije”
olovka, crni tuš i lajner
29,7 x 42 cm
2016. i 2017.

Rođen 26.08.1980. u Ljubljani. U Zagrebu završio Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, te
Akademiju likovnih umjetnosti, Nastavnički odsjek, smjer grafika u klasi prof. Dubravke Babić.
Izlagao skupno i samostalno u Valpovu, Zagrebu, Velikoj Gorici, Mostaru, Solinu, Naroni, Vodicama i
Osijeku. Profesor je stručnih predmeta u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Željka Buturac
Uređenje interijera stana
DIZAJN KUHINJE
Idejno rješenje i realizacija
2013.

Rođena 30.10.1964. u Olovu, Republika BiH. Diplomirala 1988. na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Radila
kao dizajner interijera. Od 1994. suvlasnik i direktorica tvrtke EX PROFESSO d.o.o. za design i informatiku. Unutar
vlastite tvrtke vodila učionicu AutoCAD-a i specijaliziranih aplikacija za projektiranje i 3D vizualizaciju. Radila
na implementaciji informatičkih tehnologija u arhitektonskim i geodetskim uredima. Od 2015. radi kao nastavnik
stručnih predmeta na arhitektonskom smjeru u Tehničkoj školi u Vinkovcima, a od 2016. u Školi primijenjene umjetnosti
i dizajna u Osijeku. U slobodno vrijeme trguje dionicama na burzi.

Vjekoslav Filipović
“Intuicija”
drvo, pocinčani čavli
35 x 80 cm
2013./2017.

Vjekoslav Filipović, rođen 1988. u
Vinkovcima. Završio Školu za tekstil,
dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku,
smjer kiparski dizajn. Nakon završene srednje škole upisuje Umjetničku akademiju u
Osijeku, diplomirao 2015. na Odsjeku
likovne kulture, diplomski studij kiparstva. Od svibnja 2016. Odabran u naslovno
suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog
područja na Umjetničkoj akademiji u
Osijeku. Od veljače 2017. Nastavnik
stručnih predmeta u Školi primijenjenih
umjetnosti u Osijeku.

Tihomir Fischer
“Degregor 1”
akril na platnu
50 x 70 cm
2017.

Rođen 5. ožujka 1952. g. u Slavonskom
Brodu. Diplomirao je slikarstvo u klasi Antona
Depope na Pedagoškom fakultetu u Rijeci.
Slikar, dizajner i profesor likovne umjetnosti.
Adresa: J. J. Strossmayera 17, Osijek

Želimir Fišić
"Rust Never Sleeps"
kombinirana tehnika
100x130cm
2016.

Rođen je 1976.g. u Vinkovcima. Godine 2002.diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu.
Izlagao je na većem broju skupnih i dvanaest samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. www.zelimirfisic.com

Željka Fuderer Levak
“I don`t sleep I dream”
kombinirana tehnika
20 x 80 cm
2017.

Rođena je 1978. g. U Osijeku je završila Umjetničku akademiju u klasi
multimedije kod prof. I. L. Galete. Sudjelovala je na festivalima u Zagrebu,
Puli, Osijeku, Oslu, St. Petersburgu, Koelnu te na izložbama u Hrvatskoj. Bavi
se multimedijom. Živi i radi u Osijeku.

Dražen Jerabek
“Čuvari priča”
kombinirana tehnika
42 x 29,7 cm
2015.

Rođen je 1966. g. u Zagrebu. Završio je Školu
primijenjenih umjetnosti - smjer slikarstvo, a nakon
toga je diplomirao na ALU u Zagrebu. Od 1994. g. radio
je kao prof. likovne kulture na Osnovnoj školi „I. G.
Kovačić“ u Zagrebu, a od 2008. g. radi na Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek. Od 1998.
g. bavi se ilustracijom za djecu. Osobitost su
slikovnice koje objavljuje u suradnji s dječjim piscem
Želimirom Hercigonjom: „Kjel-crna labud ptica“, „Pripovijetka o rosi, sreći i snovima“ te „Gorski duh“,
nagrađena godišnjom nagradom „Grigor Vitez“ kao najljepša slikovnica za 2006. godinu. Na Interliberu 2004.
g. na izložbi hrvatske ilustracije za djecu i omladinu,
u organizaciji ULUPUH-a, dodijeljena mu je Velika
nagrada za najbolju ilustraciju.

Igor Jerković
"okonogojezooki"
patinirani gips
45 x 20 cm
2017.

Igor Jerković rođen 18.04.1990 U Slavonskom Brodu, 2009
završio Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u
Osijeku, iste godine upisao akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu diplomirao kiparstvo u klasi Stjepana Skoke 2014 god.
Sudjelovao na više skupnih izložbi te jednoj samostalnoj. Te na
mnogobrojnim kolonijama.

Jelena Lulić
"To Swear Black is White 2"
kombinirana tehnika
26 x 37 cm
2014.

Jelena Lulić, rođena 15.veljače, 1989. g. u Osijeku.
Godine 2008., završava Školu za dizajn i primijenjene
umjetnosti u Osijeku , i upisuje Nastavnički odsjek na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Završava akademiju
u klasi prof.Rašića, smjer slikarstvo, 2014.g.

Iva Mandić Stojaković
“Kokoš”
ulje na kartonu
25 x 37 cm
2010.

Iva Mandić rođena 1991. u Mostaru. Godine
2009. završava Opću gimnaziju fra Dominika Mandića u
Širokom Brijegu. Iste godine upisuje Akademiju
likovnih umjetnosti, Sveučilišta u Mostaru, sa
sjedištem na Širokom Brijegu i završava slikarstvo u
klasi profesora Antuna Borisa Švaljeka 2014.godine.
Sudjelovala u više skupnih i jednoj samostalnoj izložbi. Trenutno radi kao nastavnica stručne grupe predmeta u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna,
Osijek.

Dajana Ososlija
“Nebo”
ulje na platnu
50 x 50 cm
2015.

Rođena 27. travnja 1990. g. u Osijeku. Maturirala je 2009. u Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek. 2016. završila Diplomski studij likovne kulture na Umjetničkoj akademiji
u Osijeku. Aktivna voditeljica likovne radionice za djecu “Waldingerionica“ u Gradskim galerijama
Osijek. Živi i radi u Osijeku.

Vladimir Pandžić
“Tropska idila”
ulje na platnu
50 x 70 cm

Renomirani je akademski slikar iz Osijeka, rođen u
Zagrebu 1953.g. Diplomirao je na ALU Sarajevo. Živi i radi
u Osijeku.

Ivona Peko Ivanić
“Gingerlot”
print crteža olovkom u boji
42 x 29,7 cm
2016.

Rođena je 1988. U Osijeku. Školu za tekstil,
dizajn i primijenjene umjetnosti završila je
2006.g., smjer grafički dizajn. Iste godine upisuje
Umjetničku akademiju u Osijeku, te nastavlja smjer
grafički dizajn u klasi prof. Maria Čaušića. Diplomirala je 2011.g.

Drago Stojaković
“Skica za javnu skulpturu”
kombinirana tehnika
37,5 x 7 x 7 cm
2017.

Rođen 1989. godine u Osijeku. Maturirao je 2008. u Školi za
tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek i iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu gdje je
diplomirao kiparstvo u klasi prof. Stjepana Skoke. Trenutno je
polaznik Doktorske škole društvenohumanističkih znanosti u Osijeku
i tajnik udruge Centar kulture Osijek.

Leon Šmit
“Nesanica”
kombinirana tehnika
42 x 29,7
2017.

Rođen je 4. prosinca 1973. g. u Kneževu. Završava srednju matematičko-informatičku školu, upisuje ALU u Zagrebu
gdje diplomira 2002. g. u klasi prof. Ante Rašića i dr. Jadranke Damjanov s temom Primjena interneta kao didaktičkog
medija i kreiranje interaktivne web stranice. Radi i živi u Osijeku. Interesi: štafelajno slikanje, elektronički
dizajn, proširena fotografija i novi mediji. Sudjeluje na mnoštvu kolonija u zemlji i inozemstvu te izlaže samostalno
i skupno. Uzori: Ante Rašić i Ladislav Galeta.

Damir Šnajder
“Bez naziva”
Računalna grafika
42 x 29,7 cm
2017.

Damir Šnajder rođenje 28. prosinca 1990. u
Osijeku. Maturirao je u Školi za tekstil, dizajn i
primijenjene umjetnosti Osijek. Na Akademiji
likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu magistrirao je
grafiku u klasi profesora Mire Petrica.

Olga Špikić Šmit
“Nebo iznad grada”
akril na platnu
70 x 50 cm
2017.

Rođena je 19. travnja 1982. g. u Kutini. Maturirala je 2001. g. na aranžersko-scenografskom odjelu ŠPUD u
Zagrebu. Godine 2006. diplomirala je na slikarskom odjelu u klasi Antuna Borisa Švaljeka u Širokom Brijegu. Izlagala
je na mnoštvu skupnih izložbi, najviše humanitarnog karaktera. Interesi: štafelajno slikarstvo, književnost, povijest
umjetnosti i humanitarni rad. Živi i radi u Osijeku.

Tihomir Taborski
“The Joker & Harley Quinn”
olovka i drvene boje
25 x 35 cm
2016.

Rođen je 1983. g. u Slavonskom Brodu. Godine 2002. završio je Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti
Osijek te iste godine upisao Filozofski fakultet u Rijeci / Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Diplomirao
je 2008. g. i od tada sretno živi u Slavonskom Brodu i radi u Osijeku.

Lidija Terzić
“Hope”
kombinirana tehnika
50 x 70 cm
2017.

Rođena je 1984. g. u Slavonskom Brodu. Godine 2007. diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u
Rijeci, u klasi prof. Josipa Butkovića. Živi i radi u Osijeku.

Damir Tomas
“Sloboda”
analogna fotografija
40 x 50 cm
1989.

Damir Tomas rođen je 1966. godine u Osijeku.
Diplomirao je na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Kreativnom fotografijom se aktivno
bavi od 1983. godine. Radove je objavljivao u "Poletu",
"Studentskom listu","Tenu","Mladini", "Mladosti"...
Samostalne izložbe fotografija imao je u Zagrebu i
Osijeku.Sudjelovao
na
mnogim
skupnim
izložbama
fotografija u zemlji i inozemstvu.

Dominik Vlahović
“Apstrakcija 1”
glina
23 x 18 x 20 cm
2017.

Rođen je 23. svibnja 1983. g. u Osijeku. Godine 2007. diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u
Širokom Brijegu. Akademski je kipar i profesor likovne kulture.

Ivana Živković
“Ružno pače”
kombinirana tehnika
2017.

Rođena je 1988.g. u Vinkovcima. Diplomirala je 2012.g. Likovnu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku,
te stekla naziv magistra edukacije likovne kulture. Od 2013.g. do 2017.g. radila je u Školi primijenjene umjetnosti
i dizajna Osijek. Zapošljava se 2017.g. u zvanju asitenta na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Marko Živković
“Tamno svijetlo”
olovka na papiru
50 x 70 cm
2015.

Rođen je 1956. g. u Kostrču. U Sarajevu 1976.godine završava ŠPU te 1981.g. ALU u klasi prof. Dževada Hoze. Predavač je na kolegiju grafike na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Dinko Županović
“Ciklus vrtovi”
kombinirana tehnika
80 x 100 cm
2017.
“Ciklus prozori”
kombinirana tehnika
80 x 90 cm
2017.

Županović Dinko rođen je u Bilju 1949 godine.Posjeduje strukovno zvanje„akademski slikar“ koje mu dodjeljuje
Akademija za likovnu umjetnost u Ljubljani. Po izbornom programu studira i Restauraciju i konzervaciju spomenika kulture. Bavi se pedagoškim radom, slikarstvom, restauracijom, grafičkim oblikovanjem i dizajnom te društveno političkim
radom. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.Jedan je od prvih predavača stručnih predmeta na današnjoj
školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Više puta nagrađivan za slikarstvo. Bio je tajnik HDLU-a Vinkovci,HDLU-a Osijek te DLU-a Prizma Osijek.
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