
Златни беочуг за 2005. годину - 

Добитници “Изванредног Златног беочуга – за животно дело” за 2005. годину 

ОЉА ИВАЊИЦКИ сликар, вајар, песник 

Немогуће је рећи било шта о југословенској али и светској савременој уметности без 
спомињања имена сликара, вајара и песника Оље Ивањицки. Њен инстикт, дух и велики 
таленат увели су је у сам центар југословенске уметности, где је препозната као уметник 
велике смелости, који доноси нове храбре таласе, изненађења и енергије на пољу уметности. 

Оља Ивањицки рођена је у Панчеву, као ћерка руских емиграната, мајора Василија 
Ивањицког и Веронике Михаиловне Пјотровске. До студија живи у Крагујевцу, долази у 
Београд, где као студент Академије уметности добија неопходно знање и вештину за почетак 
једне успешне каријере. По завршетку постдипломских студија, добила је, као посебно 
признање, и стипендију Фордове фондације за наставак студија у Сједињеним Државама, 
1962. године, а године 1978. и могућност да учествује у програму Фулбрајтове фондације 
Артистин Ресиденцена Рходе Исланд Сцхоол оф Десигн. 

Оља Ивањицки је изабрана за Најбољег сликара двадесетог века у Југославији на основу 
гласања спроведеног међу југословенском публиком. Добитник је Седмојулске и Вукове 
награде, највећих признања у земљи. Међународни биографски центар из Кембриyа и 
Амерички биографски институт уврстили су Ољу Ивањицки међу Водећих 500 лидера од 
утицаја (АБИ, 1998), затим је изабрана за Међународну жену године (ИБЦ, Цамбридге 1995), 
Водећих 2000 интелектуалаца света (ИБЦ,Цамбридге1999), Водеће живе легенде света за 
2001 годину (ИБЦ,Цамбридге2001), Изузетни појединци 20. века (ИБЦ, Цамбридге 2000). 
Постала је Депутy Говернор оф Америцан БиограпхицалИнституте,затим Депутy Дирецтор 
Генерал оф тхе Интернатионал Биограпхицал Центреин Цамбридге. Оља Ивањицки је 
одржала преко осамдесет самосталних изложби а учествовала је и у више од хиљаду 
колекптуре налазе се у бројним музејским и приватним колекцијама широм света, као што су 
Метрополитен музеј у Њујорку, Музеј Санта Барбара, Музеј савремене уметности, Народни 
музеј, Музеј града и Историјски архив у Београду, Пхилип Беман Цоллецтион Пхиладелпхиа, 
Книгхтс оф Малта НY Цитy, Мерцy Цоллеге Доббс Феррy НY, Музеј модерне уметности 
Скопље, Градски музеј Ровиw, као и у многим приватним колекцијама – Роцкфеллер, 
Киссингер, Царло Понти и Софиа Лорен, Л. Еглбургер, Јохн Дитцк, WКВ Принц Александар 
ИИ Карадјордјевић, Маргарет Маллорy,...

Објављена дела: Огледало љубави, преписка ОљаШејка, Силмар, Београд, 1995; Олуја 
мозгова, КОВ, Вршац, 1995; Видела сам пре и после, песме и есеји, Интерпрес, Београд. 
Монографије: Бора Ћосић: Оља; Драгош Калајић: Оља Леонардова кћи; Оља – 
АлпинеФинеАртс;Ољамултимедијална монографија на ЦДрому. 

Најновије скулптуре: Меркур, Београд; Војвода Шупљикац, Панчево; у припреми је посебан 
пројекат – деспот Стефан Лазаревић за Београд и скулптура Победница за пословни комплекс 
на Новом Београду. 

Оља Ивањицки је члан УЛУСа и један од оснивача легендарне групе МЕДИЈАЛА, коју су 
представљали млади сликари, писци, филозофи, архитекте, композитори. Свим члановима 
Медијале била је заједничка особина: бескрајна љубав према уметности бескрајно веровање 



у њене моћи. Оља је увек испред свог времена. Осећа забринутост за оно трајно и вечно у 
времену, у прошлом, садашњем и долазећем, покушавајући да, преко слике, скулптуре, 
објекта, личног ангажовања (хепенинг) или преко своје поезије, изрази свој став према 
човековом месту у свету супротности, агресије, насиља, деструкције, али и да покаже и своје 
веровање у вредности човековог бића. Све комбинује са познатим личностима које виђамо, 
чији рад можемо да пратимо, који обележавају време нашег трајања, научницима (Карл 
Саган, Артур Кларк, Др Бернар, Тесла, Пупин, Др Вилмут...), политичарима (Арафат, Шарон, 
Кенеди, Тито, Кисинyер, Чу Ен Лај...), глумцима (Мерилин Монро, Шварценегер, Чаплин, 
Марлен Дитрих...), и многим другим славним личностима света (Доналд Трамп, Давид 
Рокфелер, Умберто Еко, Софија Лорен, Пол Гети, Нил Армстронг, Мик Yегер, Далај Лама, 
Денис Роман...). 

Најновије слике Оље Ивањицки су углавном портрети других сликара – рађени на потпуно 
нов начин, од рециклираног материјала. Све одбачено као отпад свакодневног живота, остаци 
потрошачког друштва, захваљујући Ољи, добијају једну посебну улогу у трајању, постају 
вечни и важни. Најбоље одлике Попарта, који је својевремено управо она донела у Београд, 
доказују да у Ољи имамо једног вечног трагача, класификатора, посматрача, чија уметност 
кореспондира са најчистијим формама и традицијом старих мајстора, хрлећи ка будућности, 
ка новим још неистраженим могућностима. 

Најновији пројекти Оље Ивањицки нису директно везани за сликарство или скулптуру, већ су 
зашли у домен архитектуре. Пројекат за нови трговински центар у Њујорку, ушао је у ужи 
избор, међу шест најјачих архитеката света, а по броју гласова публике, освојио је прво 
место. Други архитектонски пројекат су две грађевине за Марс, МатримониалБуилдингс,а 
учествовала је и у конкурсу за меморијални центар у Њујорку, пројектом МемориалСпхере. 
Током 2004. и 2005. године, направила је пројекат моста преко Дунава за Београд, 
БелградеТимеГате,учествовала на конкурсу НасцаОбсерваторyЛодгеу Перуу, на Трећем 
Пежоовом такмичењу за пројекат аутомобила блиске будућности, а 2005. године опробала се 
и као костимограф у Народном позоришту у Београду, у оперети Слепи миш, Јохана 
Штрауса. Крајем 2005. године са модном кућом “Мона” остварила је модну ревију Тесла, 
поводом 150 година рођења великана Николе Тесле. 

Оља је мудрац у крхком телу жене. Она је храбра, егзотична особа, снажна фигура европске 
уметности и оног најбољег у њој. Она је вечни знак питања читавом свету. “Уопште не знам 
колико знам. Знам и оно што ми још није пало на памет”, рекла је једном приликом за себе 
Оља Ивањицки. 

ВЕЛИМИР БАТА ЖИВОЈИНОВИЋ, глумац 

Велимир Бата Живојиновић рођен је 1933. године у Кораћици, Општина Младеновац. 1952. 
године завршио је Државну позоришну школу у Новом Саду а 1957. године дипломирао на 
Позоришној академији у Београду у класи проф. Ј. Кулунџића. 

Мало је глумаца у свету који се могу похвалити чињеницом да су остварили уметнички 
континуум од педесет година у медијуму покретне слике, који тек што је навршио један век 
постојања. Још мање је глумаца који су у том периоду носили тежину свих битних догађаја у 
његовом развоју, проживели безмало сва његова искушења и преображаје и претворили се у 
сам симболички израз живота. 

Велимир Бата Живојиновић је био члан БДПа, потом слободни уметник, филмски глумац, 
иницијатор и оснивач а касније и председник Удружења филмских глумаца Србије и 
директор филмског програма Слободарских свечаности у Сопоту. Када је реч о српском и 



југословенском филму, и једно и друго остварио је Велимир Бата Живојиновић. Када је реч о 
Београду и његовој култури, филмски и телевизијски ликови Бате Живојиновића одавно су 
заштитни знак Београда. Свом граду дао је све што је могао. Без њега култура Београда не би 
била оно што јесте данас. 

У свом педесетогодишњем раду, Бата Живојиновић се може похвалити и чињеницом да је у 
српском и југословенском филму играо – главну улогу. Веома рано стекао је харизму 
народног јунака, који је у покретној слици друге половине XX века отеловио древне 
архетипове српског народа, али и особине општег, универзалног модела правде, борбе и 
човечности. Играо је у преко 220 филмова и 50 ТВ драма и серија. Из богатог опуса, из 
галерије јунака и судбина, каја је већ постала део наше културне и историјске баштине, тешко 
је данас издвојити најзначајније. Ненадмашне улоге остварио је у филмовима: Козара, 
Диверзанти, Трен, Скупљачи перја, Три, Мај стор и Маргарита, Крај рата, Балкан експрес, 
Бреза, Валтер брани Сарајево, Црвени коњ, Мала пљачка влака, Добровољци, Пас који је 
волео возове,... у ТВ серијама Радован ИИИ,Бољи живот,... ТВ драми Свечана обавеза и 
многе друге. Потекао је из народа и вратио се у народ као један од симбола његове душе, 
његов прави кинематографски двојник. 

Бата Живојиновић прихватао је све изазове и уздизао се заједно са њима, био залог њиховог 
континуитета, проналазио лични израз и враћао га филму снагом повретне спреге, покривао 
све жанрове, бринуо о филму и штитио га, ослушкивао аутентичне изворе и умео да подржи 
праве, уважавао природне разлике, али спречавао да се изметну у нетрпељивост, учествовао у 
стварању свих значајних покрета и ауторских поетика. Бата је отеловио савремени српски и 
југословенски филм, дакле постао нека врста његовог симболичког двојника. 

Велимир Бата Живојиновић је добитник многобројних врхунских награда: Три Златне арене 
и Сребрна арена на Пулском фестивалу, Друга награда на фестивалу у Нишу, Гранд При Ћеле 
кула и награда Цар Константин на Нишком фестивалу, награда ФЕСТа за најбољег глумца 
фестивала ’73. Гранд При Золотој приз у Москви, награда Златно сидро у Авелину, награда за 
најбољу мушку улогу на XИВмеђународном фестивалу телевизијске драме у Пловдиву, 
Републичка награда 7 јули, Октобарска награда Београда и многе друге. 

Велимир Бата Живојиновић и Оља Ивањицки на додели награде “Златни беочуг”. 


