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                                                       Предраг Ковачић

                                                       рођен у Сремској Митровици 1985. где завршава 
                                                       гимназију “Иво Лола Рибар”. 
                                                       Академију уметности - смер вајарство у Новом Саду 
                                                       завршава 2009. у класи проф. Младена Маринкова 
                                                       код којег завршава и постдипломске студије.

                                                       Члан СУЛУВ-а од 2012. године.

                                                      Ликовно-педагошким радом се бави у оквиру ликовне
                                                     школе “Штифла” и Основне школе “Јован Јовановић 
                                                     Змај” у Сремској Митровици.

                                                     Преко 50 самосталних и групних изложби и пројеката.

Ирена Дивић

рођена у Сремској Митровици 1989. где завршава 
Митровачку гимназију - математички смер.
У периоду од 2004. до 2006. похађа драмску школу 
позоришта “Добрица Милутиновић” у Ср.Митровици, 
а од 2006. до 2008. похађа ликовну школу “Штифла” 

Дипломирала на Факултету техничких наука, депа-
ртман за архитектуру и урбанизам 2013. године. 
2014. волонтирала на сценографији и дизајну светла у 
Позоришту младих, Нови Сад

Учесник великог броја архитектонских семинара , 
пројеката и изложби.

атеље: Променада 49 
Ср.Митровица            

моб: 069/628052
www.predragkovacic.com

адреса: Бранка Радичевића 6
Ср. Митровица

моб:065/224884
divic.irena@gmail.com



- О пројекту - 

Празан галеријски простор. 
Простор испуњен сопственом 
енергијом. 
Енергија се простире у ограни-
ченом опсегу. 
Зидови, под, плафон, прозори су 
једина баријера за одлив ене-
ргије. 
Посетиоци апсорбују енергију 
простора.

Контурна и стуктурна линија 
постају једно те исто и самим тим 
енергија коју просторна линија 
описује постаје слободнија и нео-
граничена. 

                                                                                                              

При реализацији амбијенталне 
инсталације врши се визуализа-
ција енергије уочавањем њеног 
тока кроз простор. 

Енергија се мења те манифестација 
у облику амбијенталне инсталације 
је подложна променама.

Те силе се могу на логичке начине 
образложити и класификовати те 
рационалније спознати вредности 
форме инсталације у датом 
простору. 

При реализацији користе се папи-
рнате траке различитих дужина, 
праваца, смерова које су посма-
тране као линије за грађење 
форме. Помоћу папирнатих трака 
формира се неколико целина које 
се међусобно преплићу, мимои-
лазе и заједно граде композицио-
но јединство. Инсталација је 
компонована сажимањем маса у 
појединачне тачке и то коришће-
њем дијагоналне композиције што 
сугерише на покретљивост,  

Оваквим приступом форма инста-
лације ни на један начин не делује 
спутана, ограничена, затворена 
иако се налази у ограниченом 
простору.

  Предраг Ковачић

динамичност и усмереност.   


