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16:35, 2020, акварел, 
21 x 21 цм

20:52, 2021, акварел, 
22 x 22 цм 



Сли кар ка Мари ја Нико лић се 
пан че вач кој публи ци пред ста
вља циклу сом радо ва у тех ни
ци аква ре ла под зајед нич ким 
имет ни те љом „00:00“. Умет ни
ца у свом раду кон ти ну и ра но 
истра жу је, не фоку си ра ју ћи 
се на један ликов ни језик већ 
насу прот, вели ку пажњу посве
ћу је кон цеп ту ал ном и модер
ном визу ел ном изра зу, док је 
тем по рал но при су тан посе бан 
осврт на сазвуч је боја, тоно ва 
и обли ка. На изло жби „00:00“ 
пре ста вље ни су дво ди мен зи о
нал ни радо ви огр ну ти гео ме
три змом, прот ка ни мини ма ли змом са асо ци ја тив ним упли вом Pixel artа. 
Умет ни ца име ну је сво је радо ве пре ци зним вре мен ским тре нут ком и у томе 
можмо да  види мо њено пои гра ва ње са гра ни цом апстрак ци је и реа ли
зма. Мари ји но сли кар ско истра жи ва ње покре ће дис хар мо ни ја и дис ба ланс 
и воде ћи се њима она обли ку је и раз два ја еле мен те у потра зи за скла дом и 
редом, хар мо нич ним одно сом цели на, повр ши на и боја. Раз ли чи тим пози ци
о ни ра њем визу ел ног цен тра сли ке умет ни ца откри ва валер ске могућ но сти 
све де них боја, гра ди визу ел ну илу зи ју повр ши не плат на и оба ви ја га велом 
мелан хо ли је. Мари ја беле жи један моме нат у сво јим радо ви ма и фоку си ра се 
на пре и спи ти ва ње њего ве атмос фе рич но сти и емо ци о нал но зна че ње.

Одлуч на у тра же њу сво је хар мо ни је, Мари ја тра га за вла сти тим савр шен
ством. У самом чину ства ра ња, хар мо ни ју оства ру је кроз валер и са спо ра
дич но нагла ше ном позла том, како би досе гла до све тло сне тач ке, као завр
шног „кре шен да“. Њене сли ке има ју асо ци ја тив ну вред ност и то је моме нат 
где се у сво јој апстрак ци ји Мари ја зау ста вља а посма тра чу пре пу шта да 
раз ви је свој лич ни дожи вљај и тума че ње.
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05:31, 2020, акварел, 20 x 20 цм
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Мари ја Нико лић је визу ел на умет ни ца мла ђе гене ра ци је чији се тре нут ни ликов ни израз дубо
ко засни ва на естет ској мисли апстракт ног мини ма ли зма и пост ми ни ма ли зма, где нај че шће 
истра жу је могућ но сти уокви ре не гео ме триј ске фор ме. Рође на 1989. у Вели кој Пла ни. Након 
завр ше не сред ње умет нич ке шко ле “Тех но арт Бео град“ упи су је Факул тет ликов них умет но сти 
у Бео гра ду, где је 2015. годи не завр ши ла мастер сту ди је сли кар ства у кла си Добри це Бисе ни ћа. 
Након сту ди ја уче ство ва ла је на број ним груп ним изло жба ма, ликов ним коло ни ја ма и, за сада, 
оства ри ла чети ри само стал не изло жбе. Члан УЛУСа од 2020. годи не. Њена дела се нала зе у 
мно гим при ват ним и неко ли ци ни јав них колек ци ја. Живи и ства ра у Бео гра ду.
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08:47, 2021, акварел, 38 x 28 цм 10:32, 2021, акварел, 38 x 28 цм 


