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Марија Николић

Фоаје Културног центра Панчева
од 2. до 22. марта 2021.

16:35, 2020, акварел,
21 x 21 цм

20:52, 2021, акварел,
22 x 22 цм

Сликарка Марија Николић се
панчевачкој публици предста
вља циклусом радова у техни
ци акварела под заједничким
иметнитељом „00:00“. Уметни
ца у свом раду континуирано
истражује, не фокусирајући
се на један ликовни језик већ
насупрот, велику пажњу посве
ћује концептуалном и модер
ном визуелном изразу, док је
темпорално присутан посебан
осврт на сазвучје боја, тонова
и облика. На изложби „00:00“
05:31, 2020, акварел, 20 x 20 цм
престављени су дводимензио
нални радови огрнути геоме
тризмом, проткани минимализмом са асоцијативним упливом Pixel art-а.
Уметница именује своје радове прецизним временским тренутком и у томе
можмо да видимо њено поигравање са границом апстракције и реали
зма. Маријино сликарско истраживање покреће дисхармонија и дисбаланс
и водећи се њима она обликује и раздваја елементе у потрази за складом и
редом, хармоничним односом целина, површина и боја. Различитим позици
онирањем визуелног центра слике уметница открива валерске могућности
сведених боја, гради визуелну илузију површине платна и обавија га велом
меланхолије. Марија бележи један моменат у својим радовима и фокусира се
на преиспитивање његове атмосферичности и емоционално значење.
Одлучна у тражењу своје хармоније, Марија трага за властитим савршен
ством. У самом чину стварања, хармонију остварује кроз валер и са спора
дично наглашеном позлатом, како би досегла до светлосне тачке, као завр
шног „крешенда“. Њене слике имају асоцијативн у вредност и то је моменат
где се у својој апстракцији Марија заустав ља а посматрач у преп ушта да
развије свој лични дожив љај и тумачење.
Круна Нововић, МА, историчарка уметности

08:47, 2021, акварел, 38 x 28 цм

10:32, 2021, акварел, 38 x 28 цм

Марија Николић је визуелна уметница млађе генерације чији се трен утни ликовни израз дубо
ко заснива на естетској мисли апстрактног минимализма и постминимализма, где најчешће
истраж ује могућности уоквирене геометријске форме. Рођена 1989. у Великој Плани. Након
завршене средње уметничке школе “Техноарт Београд“ уписује Факултет ликовних уметности
у Београд у, где је 2015. године завршила мастер студије сликарства у класи Добрице Бисенића.
Након студија учествовала је на бројним групним изложбама, ликовним колонијама и, за сада,
остварила четири самосталне изложбе. Члан УЛУС-а од 2020. године. Њена дела се налазе у
многим приватним и неколицини јавних колекција. Живи и ствара у Београд у.
www.marijanikolic.art
marija.art.nikolic@gmail.com
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