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 Тамара Јованов 

„Колекција тренутака“  

самостална изложба слика 

 

 

У периоду од 1. до 11. марта у Савременој галерији Зрењанин одржаће се самостална 

изложба слика „Колекција тренутака“ ауторке Тамара Јованов из Зрењанина. 

 

Изложба се састоји од  допуњених серија слика, под називом „Да 

се не заборави“ и како је Славица Попов, виши кустос и историчар уметности, рекла: 

„...ове слике су трагови неког прошлог живота и посматрањем можемо, у машти, 

ревитализовати живот који се некада, у том простору, одвијао.“ 

Ови радови су начин да неке приче прерасту у вечност, на коју никада не смемо да 

заборавимо. 

Новина у серији јесу слике зрењанинских мотива, од старе шпиритане, језера, Бегеја, до 

мостова и осталих градских ведута. Такође, први пут ће бити изложени стихови, приче и 

мисли, као пратећи део слика. 

  

Биографија 

 

Тамара Јованов је рођена 10. јула 1997. године у Зрењанину.   

Завршила је Средњу школу за дизајн „Богдан Шупут“, у Новом Саду 2016. године, смер 

ликовни техничар, након чега, исте године, уписује сликарство на Академији уметности у 

Новом Саду.  

Учесница је групних изложби “Први годишњи салон Велико мале школе цртања и 

сликања” (2007, Духовни центар “Преподобни Рафаило Банатски“, Зрењанин), „Завршна 

изложба“ (2016, Школа за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад), „Кеш, колица и 

шмекерица“ (2016, Нови Сад), „Кућне вежбе“ (2017, Арт галерија, Културни центар, 

Београд), „Изложба цртежа студената друге године“ (2018, АУНС, Галерија Хол, 

Тврђава, Нови Сад), групна изложба поводом 100. броја омладинске стране у листу 

„Дневник“ (2019, Студио М, Нови Сад) и „46. палета младих“ (2020, Врбас). 

Отворила је четири самосталне изложбе у периоду од 2018. до 2020. године – 

„Импресија -  мој поглед на свет“ (2018, Градска народна библиотека „Жарко 

Зрењанин“, Зрењанин), „Портрети“ (2018, пројекат „Уметников отисак“, Бети Форд, 

Београд), „Изложба слика и цртежа“ (2019, Галерија Културног центра, Бачка Паланка) 

и „Ту, где почиње наше небо“ (2020, Меморијална галерија „Душан Старчевић“, 

Смедеревска Паланка).  

Поред сликарства, ауторка се бави писањем поезије и прозе, за шта је добила бројне 

награде – 1. место на конкурсу „Урош Предић“ (2011, Зрењанин), 1. место на 10. смотри 



ћириличке писмености (2012, Тител), 3. место на конкурсу „Трифун Димић“ (2013, 

Нови Сад), 2. место на конкурсу „Дани ћирилице Баваниште“ (2014, Баваниште), 1. 

место на конкурсу „Мика Антић“ (2015, Бачка Паланка) где је песма „Оставићу ти своје 

омиЉене књиге“ проглашена најЉубавнијом песмом године, 2. место на фестивалу 

поезије „Павле Поповић“ (2015, Нови Сад), одабрана са песмом „Химна домовини“ на 

конкурсу „Милорад Петровић СеЉанчица“ (2017), одабрана са песмом “Оставићу ти 

своје омиЉене књиге” на конкурсу “Кутија Љубави” (2018), одабрана на конкурсу 

„Млади долазе“ (2019, Удружење књижевника Србије, Београд), одабрана на конкурсу 

„Гарави сокак“ (2019, Књижевни клуб Мирослав Мика Антић, Инђија), одабрана на 

конкурсу „Улазница – Адресе из Средњег Баната“ (2020, Градска народна библиотека 

„Жарко Зрењанин“, Зрењанин) и на конкурсу „Банатско перо“ (2020, Житиште)... 

Радови су јој публиковани у неколико зборника.  

Од 2019. године волонтира у Савременој галерија Ечка, Зрењанин. 

 

 

 

 


