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У пролеће 1943. године почела је битка на Сутјесци. Желећи да униште главну оперативну 
групу Народно ослободилачке војске Југославије, са врховним штабом и Титом, немачке 
окупационе снаге су створиле широк обруч око слободне територије.

Требало је уложити надчовечанске напоре, имати огромну моралну снагу и пожртвовање 
да би се све то издржало. Немци нису успели. Партизанске снаге иако знатно проређене 
пробиле су се из обруча и наставиле ослобађање нових територија.

Споменик на Сутјесци је симбол, идејно и формом везан за сам догађај. Састоји се од две 
симетрично постављене камене громаде висине од 19 метара, између којих се налази продор.

Споменичке масе су разуђене структуре, чије изломљене површине у драматичном ритму, 
симболишу незадрживу снагу продора. Овакво решење уводи човека у продор између 
камених громада, обликован борцима и колонама. Око њега су фигуре у покрету, колоне 
окружују посетиоца и он тако постаје судионик тог кретања ка пробоју.

Кад се прође кроз продор и изађе на отворени простор, наилази се на немирне траке од 
камена. На њима су уписани називи јединица. Оне се крећу у свим правцима, крећу се  
у живот, у будућност. Јер Сутјеска и није смрт, она је живот и победа.

Миодраг Живковић
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Сутјеска

Драги млади посетиоци ове изложбе, шта знате о битци на Сутјесци из другог светског рата? 
Је ли вам знано да је на попришту те битке подигут споменик? Ако међу вама има оних који 
мало знају о томе (или можда не знају ништа) неприлично је, мада кривица није њихова. Сви 
смо криви због тога. Ми, светски прваци у заборављању... Ову изложбу приређујемо не би ли се 
колико толико искупили за ту кривицу. 

Хајде, да вас подсетим. Битка на Сутјесци догодила се 1943. године, када је 120.000 немачких, 
италијанских, бугарских и хрватских војника, опколило партизанску војску од око 18.000 
бораца, са врховним штабом. Битка је трајала месец дана. Малобројни, слабо наоружани, 
исцрпљени партизани су, уз надљудске напоре успели да пробију непријатељски обруч, и чак 
изврше контранапад. Тај подвиг, један од највећих у историји ратовања на нашим просторима, 
тридесет година касније, обележен је монументалним спомеником, једним од највећих у 
тадашњој нам отаџбини, Југославији. Тај споменик, због своје величанствености и уметничког 
значаја, познат је у свету.

Творац тог споменика, вајар Миодраг Живковић, вечерас је овде, у галерији, са нама. 

Питање које се поставља за све нас гласи: како данас да гледамо на то спомен обележје? Свако 
има право да мисли шта хоће о партизанској ратној епопеји и комунистичкој идеологији која 
ју је изродила. Али, треба да знате: ова изложба није приређена ради таквих размишљања. 
Она жели превасходно да вам представи Живковићево уметничко дело. Његов споменик ће, 
извесно, увек будити сећање на хероје из легендарне битке. Али, време дуже од пола века које 
је прохујало над Сутјеском, учинило је своје. Данас је ова Живковићева творевина добила 
ново, дубље значење. Она је постала универзални симбол и метафора за све наше пробоје кроз 
историјске препреке које су стајале на путу нашег битисања и опстајања на овим просторима. 
И више од тога. Споменик на Сутјесци може бити једнако разумљив и близак људима других 
народа који су се, попут нас, пробијали кроз кланце и теснаце својих историјских простора. 
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А сада, неколико речи о споменику. Он је изведен у материјалу армираног бетона, у 
монументалном формату изузетних димензија. Сачињавају га два масивна блока, симбола оних 
бедема које је наш непријатељ, као толико пута пре и после битке на Сутјесци, стезао око нас, 
наше слободе, наших живота. Блокове раздваја дубока траншеја која алудира на подвиг продора 
и победе. Стил Живковићевог монумента одговара духу времена у коме је настао. Он је надахнут 
духом високог модернизма, естетизмом тзв. слободне форме, без илузионистичких елемената и 
фигуралног декора. То је разлог што то брдо обликоване бетонске масе делује као да је настало 
природно, само од себе,  као да је одувек било на месту на коме се налази. Споменику одговара 
што се у његовој широкој околини не налазе ни трагови неке друге градне. Њему ,,конкурише‘‘ 
само природна конфигурација простора на коме се налази. Тој конкуренцији монумент успешно 
одолева својим добро одабраним физичким позиционирањем.

Живковић је, као други савремени вајари и градитељи, прихватио став да је бетон естетски 
релевантан материјал. Рустична површина масивних сегмената споменика само повећава снагу 
њихове експресивности. Природна патина која се временом формира на бетонским површинама 
повећава њихову лепоту у дословном значењу речи. 

На овој изложби представљени су фрагменти великог студијског пројекта споменика на 
Сутјесци и његове малобројне макете, растурене временом по нашим и страним музејима и 
уметничким збиркама. Допуњен је фотографијама на паноима великог формата. Ипак, све то 
не може се мерити са доживљајем какав прожима оне које пут нанесе на Сутјеску. Они се могу 
подсетити на чувени споменик Термопилске битке у којој се, пре нове ере, херојска Хелада 
одупрла агресији азијатских освајача. Онима који се присете и натписа на том споменику, може 
се причинити да чују његову парафразу: путниче, иди у свет и објави да смо на овом месту 
извршили своју дужност.

Ђорђе Кадијевић
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...Споменик на Сутјесци је значајно дело наше савремене уметности. Да се он налази у развијеној 
средини у којој су развијенији механизми презентације, процена и критике, вероватно би се ово 
дело настанило по светским ревијама и разним путевима обилазило свет. А код нас, до прославе 
на Сутјесци, о њему се ћутало. Ако се говорило онда се говорило о његовим димензијама о 
коштању, о томе како га је неко описао или фотографисао али не и о томе ко је његов аутор, 
какав је његов уметнички домет и које поруке носи.

А требало је о њему писати из многих разлога: због тога што се издваја из врло велике 
продукције некреативних и безвредних споменика, што припада оном скромном кругу праве 
споменичке архитектуре којој су у нашим просторима спасили част, а дали углед Б. Богдановић, 
Н. Глид, З. Колацио или Д. Тршар. Требало је о њему писати и због његовог аутора, београдског 
скулптора Миодрага Живковића који такође припада групи креативних личности јер је 
то стваралац који је био победник на многим конкурсима на основу чега је изградио више 
значајних споменика, између осталих и онај познати Споменик стрељаним ђацима у Крагујевцу 
и овај на Сутјесци. Требало је о споменику на Сутјесци писати због оних који наручују и оних 
који граде споменике, јер се на овом могу научити, открити или проверити многи проблеми 
споменичке архитектуре.

Покушаћемо да издвојимо неке од њих. Сваки озбиљни градитељ који је био на Сутјесци пре 
изградње споменика и том приликом размишљао о градњи споменика, морао је имати страх од 
величине догађаја, од идеја да човек ма шта гради на овом простору. Овде где је природа тако 
снажна и суверена да је скоро немогуће људски интервенисати и нешто јој додавати. Живковић 
је својом идејом споменика на Сутјесци овај проблем решио на веома успешан начин. Он 
је пронашао право место, прави волумен, одговарајућу боју, структуру облика и узбудљиву 
нарацију са којима је своју визију Сутјеске уткао у легендарни простор. То је прва велика и 
трајна вредност споменика. Али ни остале нису безначајне.
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Силазећи са главног прилазног пута у зелену котлину Сутјеске, одмах пада у очи једна жива 
светла форма која се својим растом и силуетом копча са обрисима побрђа и планина.

Сваки корак прибличавања доноси увек нову слику, нову у виђењу облика, у његовом споју 
са тлом или са контуром неба. У приближавању, споменик непрекидно расте и израста у 
монументалну громаду која асоцира на мноштво сећања. И када сте се споменику већ сасвим 
приближили, уверени да присуствујете ликовном крешченду, наједном се, неочекивано та моћна 
камена маса раздваја у два оријашка крила.

Између њих у подударној силуети појављује се процеп кањона, један од горостасних левака 
који се спушта у долину, један од драматичних путева велике битке. Тада се по ивици крила 
појављују рељефи јунака. Ту је један од крајева ликовне приче, јер ћемо споменик доживети са 
још много нових виђења; нарочито значајних са терена који су виши од подножја споменика. 
Али је то и почетак нових асоцијација о порукама овог знамења, о непокорству, јунаштву, 
офанзиви, пробоју и победи.

Јуче их је споменик исказивао пред борцима, пред живим сведоцима, који најбоље могу да осете 
и провере његову уверљивост. Али, уверени смо, једнога дана, дубоко у времену када их више не 
буде било, остаће споменик као вечни сведок да уверава својом уметничком снагом да је легенда 
о Сутјесци била храброст, живот и истина.

Арх. Михајло Митровић
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Predgovor za monografiju Spomenici i prostor  
Santiago de Chile, 1970

Skulptura Miodraga Živkovića, kao da izbija iz same unutrašnjosti zemlje izvijajući se prema nebu, 
neki put izgleda tajanstveno uravnotežena gde se moć te ogromne mase koja se otvara prema 
prostoru, oslanja na jedan mali ali duboko usađeni koren, a neki put opet izbija kao izazov svetlosti 
i senki, gorućeg klasja, ili se uzdiže snagom krila ili valova kao jedna misao koja, sahranjujući se u 
samoj materiji, pretvara je u duh nekog događaja ili čoveka i preko jedne tanke, čiste i moćne linije, 
izražava njenu vrednost, svojstvenost, njenu beskrajnost.

Miodragu Živkoviću je potreban ceo prostor, jer ga on celog stvara, kako bi njegova ostvarenja mogla 
da žive, jer izražavaju ono herojsko, vreme i način na koji čovek suprostavljajući se svojoj sudbini, 
prevazilazi je, pribavljajući svom delu etičku i društvenu vrednost.

Živković u svojim delima plastično izražava misao Franciska de Keveda koji kaže: svojim životom 
kopam sebi spomenik. Ono što je u jednom trenutku jugoslovenske istorije bila teskoba, napetost, 
smrt, postalo je sada trajnost, jedinstvo, sinteza, tragična ili likujuća geometrija, kao značenje života i 
trijumfa nad onim prolaznim, a na sve to nailazimo u svakom detalju svakog dela i u prostoru koji ta 
dela zahtevaju da bi se razvijala i postojala.

Tema Živkovićeve skulpture je nacionalna, jugoslovenska: predstavlja nam likove kao što su Vuk 
Stefanović Karadžić ili književnik Milovan Glišić; evocira bedu i grandioznost poslednjeg rata, kao 
što je čin streljanja 300 učenika i 26 profesora jedne kragujevačke škole, ili borbu dvadeset pet ljudi 
protiv snaga koje su bile dvadeset puta snažnije, oduševljava se radom jugoslovenskog useljenika u 
tuđoj zemlji, ali koju zna i može da voli kao i svoju sopstvenu. Ako je tema nacionalna, ako je duh 
koji to delo stvara, zadojen onom agonijom tragične veličine slovenske duše i njenom veselošću, onda 
je Živkovićeva umetnost slobodno otvorena duhu umetnosti njenog vremena i sigurno je postavljena 
na estetskoj volji svoga stvaraoca, daleka od svakog dogmatskog pritiska.
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Nјegove figure na trenutke podsećaju na Meštrovićeve ili Murove, ili na staru monumentalnu umetnost 
Indije, kada mestimično bivaju izjedene vremenom, što Živković namerno upotrebljava da bi predstavio 
transfiguraciju mrtvih i kao svaki umetnik, sakuplja sva moguća iskustva, prisvaja ih i nastavlja, dajući 
im sopstveni pečat.

Što se tiče Miodraga Živkovića, njegova osobenost možda leži u agresivnoj snazi, ali i nežnoj i 
tajanstvenoj, koja se sama od sebe stilizuje ali ne gubi svoju moć, u letu hvata ljubav čoveka i prirode i 
izražava je na način da delo, sa puno afiniteta prema umetnosti svoga vremena, izgleda međutim kao 
da spontano izbija iz sveta baš u trenutku kad tamo biva postavljeno, ono što ga rađa jeste kristalizacija 
nekog fragmenta iz života koja u sebi sadrži sve ono tragično: postake živa slika onog ljudskog u trenu 
njegove veličine.

Za Eshila su govorili da su ga velike teme silile na velike reči, proporcionalno je rasla strast i osećaj, 
ukoliko je događaj koji je opisivao bio istinskiji. Slično je i sa Živkovićem, što je veći epsko-socijalni 
događaj, to je veće i delo koje prenosi u ogroman prostor koji pruža tako velike mogućnosti svetlosti i 
senki, oblaka i plavih prostranstava, beskrajnog horizonta i tamnih vrhova prema kojima projektuje 
ljudsko biti. A i veliki prostor i ljudsko delo, dramatski kakvi jesu, odvode ga ka onoj monumentalnosti, 
koja izražava njegovu strast za čoveka transformisanog sopstvenom moralnom snagom, svojom 
sposobnošću da se žrtvuje.

Primer ove moći koja može da se manifestuje ne samo u nekom značajnom istorijskom trenutku, već 
u svakom trenu ljudskog bitisanja, jeste Spomenik jugoslovenskom useljeniku koji se na tlu Čileanske 
zemlje, diže i kao simbol jednog značajnog ali i sasvim običnog trenutka.

Tri kamena znaka obeliska simbolizuju dela, ostvarenja, napora, uma, trajnosti, mašte, ljubavi triju 
figura koje se nalaze ispred njih: otac i majka, koji dižu svoje dete prema nebu, prema nepoznatim 
ciljevima, kao krik trijumfa i vere, to dete je nastavak njihove krvi na novoj zemlji.
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Професор Живковић изражава посебну захвалност за истрајну подршку у представљању 
спомен-обележја СУТЈЕСКА младима и савременој јавности Др Јелени Раденовић, аутору 
документарног филма „Уметност сећања“.

Prisutnost ove harmonične arhitektonske mase, koja dostiže svoj vrhunac u ljudskom liku koja se sa 
dna zemlje projektuje prema neobuhvatnosti prostora, podseća me na devetu Betovenovu simfoniju, 
gde se muzika na kraju stapa sa ljudskim glasovima u jednoj vrsti egzaltacije veselja i prijateljstva.

Ne znam zašto, ali mi se čini, kao da će i ove tri figure od bronze uz pomoć magaljanskih vetrova 
početi da pevaju.

Roque Esteban Scarpa

Direktor Nacionalne biblioteke, 
arhiva i muzeja - Santiago de 
Chile
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Ина Шаљић, сликар - ћерка професора Живковића , професор Живковић и вајар Драган Раденовић.
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...Ина, док професор не направи паузу у раду, испричаћу ти како се овај камен обрео у атељеу 
твог оца. Нашао сам га поред споменика битке на Сутјесци када сам први пут био на Тјентишту, 
давне 1972. године. Тада сам чуо његову причу: 

„На овој територији је више од месец дана окупатор покушавао да уништи наше борце и њихово 
руководство. Била је то офанзива. Ја сам лежао доле, недалеко од реке. Једног летњег поподнева 
непрегледне војске прекриле су долину Сутјеске и сва околна брда и планине. Тада је почела 
пуцњава. Пакао. Наших је било шест пута мање. Није се могло заспати. Једног страшног сутона, 
ноћ није долазила од експлозија граната. Трчећи нагазио ме један војник и ја сам се закотрљао, а 
он се саплео и суновратио у реку. Зато сам црвен. И друго камење и дрвеће и земља и трава, сва 
природа, сви су хтели да зауставе непријатеља“.
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Професоре Живковићу, сведок сам да сваког дана највећи део времена проводите у атељеу 
моделујући нове скулптуре и радећи све што подразумева стваралачку активност вајара. 
Својим примером потврђујете да је рад еликсир младости, макар човек био у поодмаклим 
годинама животног доба. 

Непосредно после другог светског рата били сте на више омладинских радних акција, које 
су тада биле веома популарне и морално обавезујуће, јер требало је подићи ратом порушену 
земљу и изградити ново друштво „радника, сељака и поштене интелигенције“ како се 
говорило. Тада се родила идеја о високој школи, о академији за примењену уметност. Како се 
то десило и која је Ваша улога у томе?

У то време постојала је Академија ликовних уметности, као установа основана 
пре другог рата, која је наставила да образује младе и талентоване заљубљенике 
у уметност. Полазници те школе, коју је темељно одређивало „грађанско“ 
порекло професора и студената, била је, некако, школа за подмладак старе и 
нове друштвене елите. Ми деца радника и сељака, који смо желели да учимо 
о уметности и уметничке вештине, имали смо утисак да смо у подређеном 
положају. Неколицина нас, учесника на радној акцији изградње Новог Београда 
1948. године, а знали смо се из Школе за примењену уметност или са претходних 
радних акција Брчко-Бановићи и Шамац-Сарајево, у оквиру тадашње омладинске 
организације, дали смо предлог за оснивање нове академије, као високошколске 
установе. Иницијатори су били Богдан Кршић, Нандор Глид, Табаковић, Војислав 
Вујисић, Рајко Николић, ја и још неколицина. Позвали смо веома познатог 
графичара, Бранка Шотру, партизанског официра, који је тада био управник Дома 
армије у Београду и он је прихватио да буде ректор Академије. Тако је почело и ево 
данас је Факултет примењених уметности, са свим својим одсецима, престижна 
школа ликовних и примењених уметности у нашој земљи и у свету.
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У периоду после дипломирања на Академији за примењену уметност, изабрани сте за 
професора на Одсеку примењеног вајарства где сте основали Катедру за скулптуру у простору 
и архитектури. У више мандата сте били декан Академије, а потом и Факултета и у више 
наврата шеф Одсека вајарства. Посебно сте се бавили меморијалом и скулптуром у простору и 
архитектуром. 

Моја је жеља била да скулптура буде слободна, да буде на сунцу, да се роди као 
саставни део простора, да буде део живота слободних људи. 

Споменик је репер идентитета, општи знак препознавања у културном простору. 
Народ без споменика је народ без сећања. Највећа дела у уметности, било да је реч 
о споменицима или скулптури, која је интегрални део архитектуре, оставиле су 
старе цивилизације. Шта би био Египат да нема споменика? Шта би смо ми без 
манастира? 

Споменик је тумач стваралачког чина, слободе, културе и традиције. Језик 
којим говори један скулптор није састављен од речи већ од језика форме, језика 
скулпторских визија којима се изражава идеја.

Могућност да направите ово монументално дело, које обележава битку на реци Сутјесци, 
добили сте на јавном конкурсу. 

Споменици су у протеклом времену социјализма грађени путем јавних конкурса, 
на којима су могли учествовати сви уметници. Избор најбољег решења вршила је 
комисија састављена од врхунских стручњака. Политика се ту није мешала.

Учествујући на конкурсима ствараоци су имали прилику да прикажу свој рад и да 
се у том племенитом надметању упоређују са другим учесницима, јер свима је била 
задата иста тема. Тако смо учили и допуњавали своје знање, а то је доприносило 
развоју ликовног стваралаштва.
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Данас живимо у доба кризе уметности. Култура и уметност су запостављени у 
нашем друштву. Данашња власт онемогућава адекватно споменичко обележавање 
страдања и страхота као последица НАТО бомбардовања наше земље.

Политику у ликовној уметности воде разне организације и појединци доведени 
из иностранства. Отели су и отуђили „Октобарски салон“, уметници се 
налазе на маргини интересовања власти, а културом се баве некомпетентни 
људи. Искуснији афирмисани уметници су искључени из организованог живота 
друштвене заједнице, а младима се намеће шта и како треба да раде.
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Ратне 1943. године водиле су се две велике битке другог светског рата, Стаљинградска битка 
у Русији и битка на Сутјесци у окупираној Европи, где је 130000 фашиста опколило 18000 
партизанских бораца са рањеницима и врховни штаб НОВ. У пробоју из обруча погинуло је 
више од 7000 партизана и рањеника. 

У њихову част је подигнут овај споменик. 

Обележје чине две покренуте камене громаде висине 19 метара, а продор кроз монументалну 
грађевину представља колону бораца у покрету. 

Споменик је 1971. године отворио Председник СФР Југославије, Јосип Броз Тито.

Др Драган Раденовић, вајар
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Скулптор и редовни професор Факултета примењених уметности у Београду. Рођен 1928. године 
у селу Лесковац, Србија. Дипломирао на Вајарском одсеку Академије за примењене уметности у 
Београду 1952. године. Добитник многобројних награда за скулптуру, споменичку скулптуру и 
решење простора, у земљи и иностранству.

Реализовао више значајних скулптура и споменика у Југославији, Италији, Аустрији, Чилеу и 
Габону; Споменик стрељаним ђацима у Крагујевцу; Споменик Битке на Сутјесци; Споменик 
Кадињача; Спомен-костурница у Гонарсу, Италија; Споменик и трг Југословенском усељенику, 
Пунта Аренас, Чиле; Скулпторска композиција Сунце Африке, Конгресни центар у Либервилу, 
Габон; Скулптура Вука Стефановића-Караџића у Лозници; Скулптура Милована Глишића у 
Ваљеву; Споменик Пилотима браниоцима Београда 1941. у Београду; Споменик Југословенима 
изгинулим на територији Аустрије, Беч, војно гробље, централно гробље; Скулптура Светитељ 
Сава у Пријепољу; Споменик Српским браниоцима Брчког, Брчко, Република Српска; Споменик 
Борцима за слободу, Бијељина, Република Српска; Споменик За Крст часни, Приједор, 
Република Српска, коњаничка скулптура Краља Николе I Петровића Његоша, награђена на 
интернационалном конкурсу 2000. године - откривана 2006. године у Никшићу; Бели анђео, 
порта манастира Милешева, 2012.

Самосталне изложбе : Сантјаго де Чиле, 1970, Национална библиотека; Пунта Аренас, Чиле, 1970; 
Антофаrаста, Чиле, 1971. Излагао је и на бијеналу у Венецији 1980. године. Почасни грађанин
Крагујевца, Пунта Аренаса у Чилеу и Гонарса у Италији.

Живи и ради у Београду, Мире Попаре 124, тел/факс: 011 3558 309;
e-mail: zizart90@gmail.com; www.miodrag-zivkovic.com

МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ
скулптор
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Споменик За крст часни, 
Приједор
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1.  Споменик  
Југгословенском усељенику,  
Пунта Аренас, Чиле

1
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2.  Споменик Протеста, детаљ, Пунта Аренас, Чиле
3.  Конгресни центар, Либервил, Габон

2 3
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4.  Споменик Jугословенима, Ел Шат, Египат
5.  Споменик Jугословенима палим у Аустрији, 

Централно гробље, Беч
6.  Идејно решење споменика Гонарс, Италија

6

5

4.
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9.  Споменик стрељаним ђацима, Крагујевац

7.  Пројекат споменика палим борцима  
Славоније, Каменско

8.  Споменик Кадињача
8

9

7
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10. Споменик Храбрима, Остра код Чачка
11. Споменик Храбрима, Остра код Чачка, детаљ

12. Споменик Милован Глишић, Ваљево 13. Скулптура Милован Глишић, варијанта 14. Споменик Вуку Караџићу, Лозница

12

10 11

13 14
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15.  Споменик Краљу Николи, 
Никшић

16. Споменик Братства и 
јединства, Приштина

17.  Споменик Војводи Бојовићу, 
Нова Варош

18.  Скулптура Породица
15

16 17 18
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19. Скулптура Слободарка
20. Скулптура за Тита, Музеј Југославије, Београд
21. Скулптура Продор, Солунски фронт
22. Споменик у Улцињу
23. Спомен белег Сутјеска, Национални парк Сутјеска

22

20 2119

23
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24. Скулптура Никола Тесла
25. Скулптура Бели анђео, детаљ
26. Богородица са Христом
27. Скулптура Бели анђео

2524

26 27
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28. Споменик Пилотима браниоцима Београда априла 1941
29. Скулптура
30. Скулптура
31. Скулптура Двоје

28 29 30

31
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32. Скулптура Београд „25. мај”
33. Чесма у објекту фабрике „1. мај”, Пирот 
34. Споменик Храбрима, Пунта Аренас, Чиле
35. Моја Зорица 
36. Рељеф, Дом културе Лазаревац

32 33 36

34 35
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37. Скулптура Вертикални удар 1999
38. Скулптура Св. Симеон, Немањин град, Подгорица

37 38
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НАГРАДЕ

1948  Прва награда за скулптуру Омладинка на изложби фестивал омладине Југославије, 
Београд

1956  Четврта награда на југословенском конкурсу за решење споменика Марксу и Енгелсу 
 у Београду.
 
1958  Награда на међународном конкурсу за споменик Херојима Варшаве. Варшава.

1959  Прва награда на конкурсу за споменик Револуције, Приштина.

1960  Једна од две прве награде на југословенском конкурсу за Споменик Победе, Загреб.

1961  Прва награда на југословенском конкурсу за Споменик стрељаним ђацима у Крагујевцу, 
Крагујевац.

1962  Трећа награда на југословенском конкурсу за решење Споменика Револуције у Љубљани, 
Љубљана.

1964  Прва награда на конкурсу за Споменик Битке на Сутјесци.

1971  Прва награда на југословенском конкурсу за Спомен - костурницу у Гонарсу, Италија.
 Друга награда на југословенском конкурсу, за Спомен -костурницу у Сансеполкру, Италија.

1972  Једна од три прве и равноправне награде на југословенском конкурсу за Споменик 
борцима Сплита и гробље Ловринац, Сплит.
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1974  Друга награда па југословенском конкурсу за Спомен костурницу у Риму, Италија.
 Прва награда на југословенском конкурсу за Споменик Батинске Битке.

1975  Друга награда на југословенском конкурсу за Споменик Сремском фронту, Београд.
 Прва награда на конкурсу за обелиск на сајму у Лагосу, Нигерија.

1979  Једна од две главне, равноправне награде на југословенском конкурсу за Споменик 
борцима Шумадије, Крагујевац.

1982  Друга награда на југословенском конкурсу за Споменик палим борцима, Босанска 
Градишка.

1990  Једна од три прве равноправне награде на конкурсу за Споменик И српском устанку, 
Орашац.

1991  Једна од три равноправне главне награде на конкурсу за Споменик ратницима 1912 до 
1918, Крушевац.

1992  Прва награда за Споменик Војводи Петру Бојовићу, Нова Варош
 Прва награда за Споменик Пилотима, палим у одбрани Београда 1941, Београд

1993  Награда за животно дело, коју је доделила Скупштина удружења ликовних уметника 
примењених уметности и дизајнера Србије. За целокупно стваралаштво и допринос 
развоју примењених уметности и дизајна, Београд.

1994  Трећа награда на конкурсу за Споменик кнезу Лазару, Гњилане

1995  Прва награда на конкурсу за споменик Ослободилачким ратовима 1912 -1995, Чукарица, 
Београд.

РЕАЛИЗОВАНА 
ДЕЛА
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РЕАЛИЗОВАНА 
ДЕЛА

1959 Скулптура Борац, Рашка
 Бронза, висина 2 м.

1953  Композиција од три фигуре (три борца), Сурдулица
 бронза, висина З м.

1960  Споменик Крајпуташ, Божурња код Тороле
 Висине 2,60 метара у граниту са фигуром ратника у рељефу и стиховима  
 књижевника Васка Попе.

1961  Споменик Револуције у Приштини
 У склопу споменика налази се скулпторска композиција од 8 фигура у бронзи и витки  
 троделни обелиск висине 20 метара, који чине јединствену целину са тргом.
 Година пројектовања студија и реализације: 1959/60/61.

1963  Споменик стрељаним ђацима, Крагујевац
 Уздигнута и расцепљена камена громада споменика висине 8, ширине 16 метара
 избраздана фигуралним композицијама, аутентична гробница са комадима расутог 
 камења па којима су уписане поруке ђака са просторним решењем, чине јединствену  
 целину. Споменик је изведен у белом бетону. Статика и конструкција Др Ђорђе Злоковић  
 инг. арх. Сарадник Ладислав Фекете вајар. Година пројектовања, студија и реализације:  
 1961/62/63.

1964  Скулптура Вука Стефановића- Караџића, Лозница
 Скулптура Вука исклесана је у белом, венчачком мермеру висине З метра и постављена,
 поводом 100 годишњице Вукове смрти.
 Сарадник па реализацији у камену Путес Ајдин, вајар.
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1968  Скулптура Милована Глишића, Ваљево.
Скулптура познатог српског књижевника исклесана је у белом венчачком мермеру 
висине 3 метра. Сараднлк па реализацији у камену Путес Ајдин, вајар.

1969  Споменик Храбрима, Остра код Чачка.
Споменик је грађен од дур-алуминијума са оштро сеченим површинама и масама у  
чијем склопу се налазе фигуре ратника. Посвећен је борцима партизанског одреда 
Др Драгиша Мишовић. Висина споменика 10 м, дужина 17 метара. Урбанистичко решење  
Светислав Личина, архитекта. Статика и конструкција Др Ђорђе Злоковић, Инг. арх.  
Сарадник па реализацији Ладислав Фекете, вајар.  
Година пројектовања, студија и реализације 1967/68/69.

1970  Споменик Југословенском усељенику, Пунта Аренас, Чиле
Споменик се састоји од троделног обелиска висине 14,50 метара изведеног од белог   
бетона и фигуралне скулпторске композиције “Породица” висине 3 метра, одливене у  
бронзи. Споменик је постављен па тргу Југославија, који чини саставни део целокупног  
решења. Статика и конструкција Др Ђорђе Злоковић, инг. арх. Сарадник па реализацији 
Ладислав Фекете, вајар. Година пројектовања студија и реализације 1969/70.

1970  Споменик Протеста, Пунта Аренас, Чиле
На позив председника провинције Магељанес урадио пројекат споменика и трга “27 јул”.  
Фигурална скулпторска композиција “Протеста” висине 3,60 метара, изведена је у белом  
бетону и обрађена. Трг и споменик чине јединствену целину и подигнути су у знак  
сећања па чилеанске раднике изгинуле у штрајку рге педесет година. Сарадник па  
реализацији Ладислав Фекете, вајар. Пројекат трга и скулптуре настали су у Чилеу,  
где су и реализовани 1969/70.

1971  Споменик Битке на Сутјесци, Тјентиште.
Споменик се састоји од две симетрично постављене камене громаде разуђене структуре,  
висине 19 метара, између којих се налази продор обликован борцима и колонама у  
покрету. Иза споменичког продора налази се “Плато бригада” са каменим тракама на  
којима су уписани називи јединица. Споменик је изведен од белог бетона. Споменик је  
открио председник Југославије Јосип Броз Тито. Статика и конструкција Др Ђорђе  
Злоковић, инг.арх. Сарадник па реализацији Ладислав Фекете, вајар.

1973  Спомен - костурница, Гонарс, Италија.
У склопу спомен костурнице налази се споменик са криптом и скулпторски елементи  
који чине саставни део целокупног простора. Изведена је од нерђајућег челика, камена, 
стакла, бронзе и бетона. У костурници су сахрањени југословенски партизани и  
родољуби пали па територији северне Италије у другом светском рату.
Година пројектовања, студија и реализације: 1971/72/73.
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1975  Скулптура у спортском центру 25. мај у Београду
Израђена је од дур-алуминијума и висока 3 метра.

1977  Скулпторска композиција у ентеријеру, Либревил, Габон
Композиција чини интегрални део ентеријера у Конгресном центру.
Изведена је у нерђајућем челику, месингу и клириту. Димензије 5 х 7 метара.

1977  Четири скулпторске композиције које чине интегрални део архитектуре 
Дома културе у Лазаревцу
Грађене су од нерђајућег челика, месинга и камена. Рађене су у сарадњи са аутором 
архитектуре “Дома културе”, архитектом Михајлом Митровићем.

1978  Фонтана у производној хали 1. мај у Пироту
Скулпторски део фонтане грађен је од клирита у више боја са идејом да допринесе 
хуманизацији радног простора.

1978  Спомен парк Устанка и Револуције, Грахово, Црна Гора
У оквиру јединствене просторне композиције Спомен парка, на узвишењу Умац, које  
доминира простором, постављена је фигурална скулпторска композиција у виду колоне  
у покрету, па чијем челу се налази фигура Саве Ковачевића. Скулпторска композиција је  
од бронзе, висине 7 метара. Шири просторни концепт садржи скулпторске елементе, 
272 кубуса на којима су уписана имена палих бораца, прилазе, платое и степеништа,  
израђена од камена. Година пројектовања, студија и реализације 1977/78.

1978  Скулптура у резиденцији Председника Републике, Београд
На позив Аранђеловца урадио скулптуру - поклон Аранђеловца Титу. Скулптура је  
урађена од белог венчачког мермера висине 3 метра и на захтев Председника постављена  
у његовој резиденцији на Дедињу. Сарадници на реализацији у камену: Путес Ајдин, 
Мариновић Анте, Каузларић Томислав и Димитријевић Драган, вајари.

1979  Споменик Кадињача
У склопу просторног и споменичког решења постоје три целине: Амифитеатар Ужичка  
Република са отвореном сценом, Алеја Радничког батаљона као средиште скулпторског 
решења и плато Слободе као завршетак и доминанта читавог простора. У склопу платоа 
Слободе налази се највиши скулпторски акценат, висок 14 метара, са кружном  
фигуралном композицијом и продором према Ужицу. Споменик је открио председник  
Југославије Јосип Броз Тито. Година пројектовања, студија и реализације 1977/78/79.  
Сарадници Ладислав Фекете и Путес Ајдин, вајари и група од 17 студената са Катедре  
вајарства Факултета примењених уметносити у Београду.
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1983  Фонтана у ентеријеру конфекције Таратекс, Бајина Башта
Фонтана је висока 3, дуга 20 метара, а изведена је од клирита.

1984  Скулпторска композиција - рељеф у ентеријеру Таратекс-а, Бајина Башта
Композиција 5 х 3 метра, изведена је од дрвета и месинга.

1984  Спомен чесма, Бајина Башта
Посвећена борцима и житељима града. Скулпторски део чесме изведен је у белом бетону.

1984  Споменик Југословенима палим на територији Аустрије, Беч
Простор за подизање споменика решен је као јединствена меморијална и просторна
целина у склопу које се налазе платои, стазе, камени надгробни елементи и скулптура.  
Скулпторско решење грађено је од пет бронзаних форми из којих израњају фигуре које 
граде основну пластичну структуру споменика. Година пројектовања, студија и  
реализације: 1982/83/84/85.

1985  Споменик Слободе, Улцињ
Споменик чине два елемента, две динамичне скулпторске масе висине 10 метара из чијег  
средишта израстају фигуралне композиције. Простор у чијем склопу се налази споменик, 
решен је као градски трг са амфитеатром, ресторанима и просторима за шетњу и одмор,  
у сарадњи са коаутором Др Ђорђе Злоковићем, архитектом. Статика и конструкција,  
архитекта Ђорђе Злоковић.

1985  Споменик Скулптура мајке, Ел Шат, Египат
Скулптура “Мајке”, висине 3 метра је изведена у бронзи.

1987  Скулптура Жикице Јовановића-Шпанца, Ваљево
Бронза, висина 2,5 метара.

1987  Пет спомен обележја, Национални парк Сутјеска
Драгош Седло, Доње Ваге, Гроб Саве Ковачевића, Боровно и Љубин Гроб, 
висине око 4 метра, бели бетон.

1989  Зидна композиција - рељеф, тржни центар, Трг Репубике, Београд
Нерђајући челик, месинг, плексиглас. Димензије 7 х 3,5 метра.

1989  Композиција - рељеф, ентеријер БАС, Београд
Нерђајући челик и плексиглас. Димензије 4 х 3 метра.

1990  Зидна композиција - фонтана, Бивета Језеро, Врњачка Вања
Гранит, челик и плексиглас. Димензије 5 х 10 метара.
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1992  Споменик Војводи Петру Бојовићу, Нова Варош
Бронза, висина 2,70 метара.

1994  Споменик Пилотима, Београд
Посвећен пилотима изгинулим 1941. године бранећи Београд. 
Камен, бронза, висина 8 метара.

1995  Скулптура Светитељ Сава, Пријепоље
Венчачки бели мермер. Висина 3 метра.  
Сарадник Проф. Зорица Јанковић, вајар и Путеса Ајдин, вајар, клесање у камену.

1997  Споменик српским браниоцима Брчког, Брчко, Република Српска
Бронза, висина пет метара. Решење трга је саставни део споменика.
Сарадник Проф. Зорица Јанковић, вајар.

1998  Споменик борцима Бијељине и Семберије, Бијељина, Република Српска
Бронза, висина 7 метара. Решење трга је саставни део споменика. 
Сарадник Проф. Зорица Јанковић, вајар.

2000  Споменик за Крст часни, Приједор, Република Српска
Бронза, камен, висина 7 метара.

2002  Споменик борцима Отаџбинског рата, Дервента, Република Српска
Бронза, висина 4 метра. Пројекат трга је саставни део споменика.

2002  Споменик борцима за Слободу, Модрича, Република Српска.
Бронза, висина 6 метара.

2004  Споменик браниоцима Отаџбине, Мркоњић Град, Република Српска
Бронза, камен, висина 7,5 метара.

2006  Споменик Краљу Николи I Петровићу Његошу, Никшић, Црна Гора
Коњаничка скулптура у бронзи, висине 5 метара. 
Укупна висина споменика са постаментом од камена 9 метара.

2006  Спомен парк Вукови корјени и споменик Вуку Стефановићу Караџићу, 
Петница, Црна Гора
Просторно решење спомен парка стазе, платои и зидови рађени у камену. 
Скулптура Вука висине 2,80 метара одливена у бронзи.  
Коаутор просторног решења, Проф. Зорица Јанковић, вајар.
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ПРОЈЕКТИ И 
СТУДИЈЕ

1958  Споменик Херојима Варшаве, Варшава, Пољска.

1962  Споменик Револуције, Љубљана, Словенија.

1971  Спомен костурница Сансеполкро, Италија.

Спомен костурница Гонарс, Италија.

1972  Споменик борцима Сплита и гробље Ловринац, Сплит, Хрватска.

1974  Спомен костурница, Рим, Италија.

Споменик Батинске битке, Сомбор.

1975  Обелиск па сајму Лагос, Нигерија.

Споменик Сремском фронту.

1979  Споменик борцима Шумадије, Крагујевац.

1982  Споменик борби Задра за слободу, Задар, Хрватска

1983  Скулпторско - просторно решење центра Бујановачке Бање, Бујановац.

1990  Споменик Првом српском устанку, Орашац

1991  Споменик ратницима 1912 - 1918, Крушевац

1994  Споменик српском ратнику Колубарске битке, Лазаревац

1995  Споменик Ослободилачким ратовима 1912 - 1995, Београд, Чукарица.

1999  Скулптура Породица рудара, Лазаревац

Споменик рударима.

2004  Споменик Модерној Србији,  трг Славија Београд.

2006  Споменик Жртвама рата и Браниоцима Отаџбине, Београд.
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Изложба СУТЈЕСКА је логичан след признања овом величанственом делу ликовне 
уметности Модерне, које је доминирало на изложби у Музеју модерне уметности у Њујорку 
јуни 2018 - јануар 2019 године, под називом „Архитектура Југословенске Утопије“.

Госпођа Мирела Пудар, директорка ГАЛЕРИЈЕ 73, је иницијатор и spiritus movens овог значајног 
догађаја за културу Београда и Србије.

Аутор изложбе је проф. Др Драган Раденовић, вајар.
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