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АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ 
 
UNMUTING 
 
1. – 25. фебруар 2021. 
 

Од понедељка, 1. фебруара 2021. у 12 часова у Салону Савремене галерије Зрењанин 
заинтересовани посетиоци биће у прилици да погледају самосталну изложбу наше 
суграђанке, Александре Илић под називом UNMUTING. 
 

Александра Илић од 2018. године ради на серији радова MUTE. Појам „mute“ уметница везује за 
вољно или невољно одсуство гласа или говора (у медицини), као и шире одсуство самог звука 
(„mute“ дугме за гашење звука на електричним уређајима). Симболично, за уметницу, „mute“ је 
стварност и датост појединца у претрпаном, прегласном модерном добу. Овај феномен масовне 
комуникације или како то уметница назива „mute“ осећај јесте покретач ове серије радова. 
Користећи лични симболизам и естетику фасаде уметница реагује на буку данашњице њеним 
оружјем – мјутирајући је и окреће се интроспекцији подсећајући на њен значај. Радови су рађени 
претежно у форми колажа, док је основни материјал који уметница користи песак који имитира 
текстуру малтера и тако даје изглед фасаде. Александра Илић фасаде поистовећује са током 
мисли и пажње савременог човека- мноштво слика, реченица, фрагментисаних информација 
које се могу повезати у закључак,односно целину, или не. У том смислу естетика фасаде, као и 
колаж, делују као врло природна форма визуализације мисли и као њихова прва копија. 
UNMUTING би био следећи корак у процесу. То је корак лаганог укидања тишине и подизања 
гласа. UNMUTING изложба садржи поред радова из серије „Mute“ и нове радове који се од 
монолога окрећу ка дијалогу. 
 
(Из текста Александре Илић) 
 
 
БИОГРАФИЈА 
 
Александра Илић је рођена у Београду 1987. године. Завршава основне академске студије на 
Економском факултету Суботица (одељење у Новом Саду, смер Маркетинг), 2010. године. 
Основне академске студије на Академији уметности у Новом Саду (смер Сликарство) завршава 
са првом самосталном изложбом „Изложба“, 2014. године, док мастер академске студије (смер 
Сликарство) завршава на истој академији са изложбом „Натрон“, 2015. године. Рад из поменуте 
серије „Натрон“ награђен је трећом наградом Ниш Арт Фондације 2016. године. 
Од завршетка студија активно се бави самосталном уметничком праксом. 
Претежно се изражава у форми цртежа, слике и просторне инсталације. Истражујући многе 
материјале (натрон папир, картон, дрво, метал, песак), а користећи притом лични симболизам и 
„естетику фасаде“ (односно, језик Стреет арт-а), Александра у раду преиспитује различите 
социјалне феномене истичући значај интроспекције и интимног позиционирања спрам истих. 
Од 2020. године носилац је статуса самосталног уметника и члан је Удружења ликовних уметника 
Србије (УЛУС). 
Тренутно живи и ради у Београду. 



Александра је до сада реализовала једанаест самосталних изложби (избор: Центар за културу 
Сопот, 2020; галерија МЛС- Мали Ликовни Салон, Нови Сад, 2020; галерија АЛУЗ, Зрењанин, 
2020; Народни музеј Врање, 2019; Арт 55, Ниш, 2019; Квака 22, Београд, 2019; САНУ- Српска 
академија науке и уметности, огранак у Новом Саду, 2016; Савремена галерија Зрењанин, 2015; 
УК Палилула, 2015; Завод за културу- галерија Мост, Нови Сад, 2015) и преко 15 групних изложби 
у земљи и иностранству (избор: „Младост“ 2016. и 2018. - Галерија Куће легата у Београду; 
„Аутопортрет и портрети“- Cite internationale des arts у Паризу; „Перспективе“ и „Преиспитивање 
стварности“- Савремена галерија у Зрењанину; „Пројекат Слика“- Савремена галерија Војводине 
у Новом Саду; „Програм о линији“- Културни центар у Новом Саду; „Мастери“- Фабрика у Новом 
Саду; „Шунд“- Пароброд у Београду). 
 


