МАРИЈА
НИКОЛИЋ

ХОРИЗОНТИ
18. фебруар – 2. март 2020.

Галерија АТРИЈУМ
Библиотеке града Београда
Кнез Михаилова 56

Марија Николић је визуелни уметник чији се тренутни ликовни израз дубоко заснива на естетској мисли апстактног
минимализма и постминимализма. Своје
радове креира на папиру и платну истражујући могућности уоквирене, јасне геометријске форме.
Рођена је у Великој Плани 1989. године.
Факултет ликовних уметности у Београду
уписује након завршене средње уметничке
школе „Техноарт Београд” и као ученик школе цртања у атељеу Градимира Рајковића.
Основне студије је завршила 2013. године,
а мастер студије 2015. у класи професора
Добрице Бисенића.
Након студија, учествује на више групних
и две самосталне изложбе, као и у неколико уметничких колонија. Први пут се самостално приказује публици 2015. године
на изложби „Новац и пропадање” у Меморијалној галерији „Душан Старчевић”, где
се бави тематиком и симболиком хартија
од вредности, кованица и новца као генералног концепта. Неколико година касније,
2019. у уметничком простору „Kвака 22” у
Београду први пут приказује радове из серије „Златни пресек”.
У питању је истраживање хармоније боја,
тонова, облика и савршених пропорција.
Полазна тачка ове серије је минималистички приступ и преиспитивање форме слике у
циљу естетске хармоније. Линија као судар
две површине је основни градивни елемент и као такав, присутан на већини дела
ове серије. Овај циклус радова се одликује
геометризацијом, поједностављивањем и
редукцијом свега сувишног. Фокусирањем
на једну тачку на платну или папиру и изградњом слике око ње истражују се границе дескриптивних могућности сиве површине. Технички приступ изразу је врло
традиционалан – уље и акрил на платну,
позлата, акварел.
Утицај минималиста попут Мондријана,
Маљевича и Kлеа је видљив, али њихво
стваралаштво није узето као циљ и идеал,
већ као полазна тачка и одскочница за уникатни и самостални израз Марије Николић.

www.marijanikolic.art

Импресија рађања Сунца, уље на платну, 100 x 70 cm, 2020.

Симетрија, уље на платну, 35 x 35 cm, полиптих, 2018.

Рађање Сунца, уље на платну, 100 x 70 cm, 2019.

Златне нијансе сиве, уље на платну, 100 x 100 cm, полиптих, 2018.

Сунчев залазак, уље на платну, 100 x 70 cm, 2019.

Дол, уље на платну, 100 x 70 cm, 2019.

Лаку ноћ, Месече, уље на платну, 100 x 70 cm, 2019.

Долина, уље на платну, 100 x 70 cm, 2019.

Данас, уље на платну,100 x 100 cm, 2020.
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