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ОБРАЗОВАЊЕ: 
 

             2010-           Упис на Докторске студије, Историја уметности, Филозофски               
факултет у Београду 
 

2002-2009 Филозофски факултет у Београду, смер за Историју уметности. 
Израда и одбрана дипломског рада на тему Минијатуре 
Призренског четворојеванђеља, са оценом 10. 

 
1998-2002 Гимназија "Миодраг Миловановић Луне" Ужице 

 
 
РАДНА ИСКУСТВА 
 
Од 2013. Асистент на Факултету за уметност и дизајн, Мегатренд универзитета, на 
предметима: 

• Историја уметности 1 
• Историја уметности 2 
• Историја уметности 3 
• Историја архитектуре 
• Увод у иконологију 
• Савремена архитектура и дизајн 
• Теорија савременог дизајна 
• Историја модерне уметности 1 
• Историја модерне уметности 2 

 
 
2010⁄2011. Рад у Аукцијској кући "MadlArt" у Београду- стручни сарадник  
 
2009⁄2010.  Приправник у Музеју Примењених уметности у Београду 
 
 
 
ПРОЈЕКТИ: 
 
2012.           Рад на припреми серије перформанса које је уметница Ивана 
Ранисављевић извела у Студентском културном центру у Београду: 
„Копула” са Дарком Трајановићем 
„Антитело” 

mailto:jdjordjevic@megatrend.edu.rs


„Освећење” 
„Птица првог шамана” са пољском уметницом Изабелом Олдак 
 
2011.         Рад на поставци скулпторске инсталације уметнице Иване Ранисављевић 
под називом „Embryos”, која је била изложена на Факултету ликовних уметности... 
 
2011.         Помоћ у реализацији изложбе серије цртежа и фотоколажа уметнице 
Иване Ранисављевић, под називом „Ослобођење”, који су били изложени у 
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду... 
 
2011.      Помоћ у припреми серије перформерских активности уметнице Иване 
Ранисављевић, под називом „Аријадна која је изгубила своје клупко”, који је 
истовремено био праћен цртежима, сликама и фотоколажима... 
 
09⁄10.        Рад на организацији изложбе Аквизиције 1990-2010, из збирки Народног 
музеја Ужице, изложба реализована поводом обележавања Дана града, НМУ, 
Ужице 2010. 
 
06⁄10.        Рад на организацији изложбе Принцеза се удаје, изложба радова са 
међународног дечјег ликовног конкурса, Јокановића кућа, Уметничка школа 
Ужице, Народни музеј Ужице, Ужице 2010. 
 
05⁄10.        Рад на организацији и током самог програма Ноћ Музеја у Пожеги, под 
називом  Локомотиве и вагони 
 
03-04⁄10.   Рад на припреми 32. Салона Архитектуре, са Мр Љиљаном Милетић 
Абрамовић, под називом Знаци живота, архитектура око нас... 
 
03⁄10.        Рад на припреми ауторске изложбе Миле Гајић у Музеју Примењене 
унетности, под називом Сребрне посуде из  музејске и приватних колекција...  
 
09⁄09.        Рад на припреми ауторске изложбе Јелене Перић у Музеју Примењене 
унетности, под називом Београд на фотографијама, кроз историју... 
 
2009. Рад у  Press Centre-у у Olimp Complex-у током 25. Универзијаде у Београду 
 
05-06⁄07.   Рад на припреми VIII Бијенала суве игле у Ужицу 
 
 
ОБЈАВЉЕНИ ТЕКСТОВИ: 
 

• Лик жене на фотографијама Милана Јовановића, Зборник МПУ 07⁄2011. 
• Руске металне иконе, Зборник МПУ 06⁄2010. 
• Крстови са представом Распећа из колекције МПУ 06/2011. 
• Женски накит кроз векове, Зборник МПУ 05⁄2009. 



• Потрошачко друштво и аукцијска продаја у Србији, Часопис Сјај Арт, 
Београд 2009. 

• Размишљање на релацији ислама и православља, Часопис Иранског 
културног центра НУР 41, лето 2011. 

• Жена у исламу и јудео-хришћанска традиција, мит и реалност; Часопис 
Иранског културног центра НУР 40, лето 2010. 

• Персија- путовање у историју, Часопис Иранског културног центра НУР 39, 
лето 2009. 

• Запажена улога културе у ширељу односа између Ирана и Србије, Часопис 
Иранског културног центра НУР 38, лето 2008. 

• Циборијуми у манастиру Жичи, Зборник МПУ 07⁄2011. 
• Главни уметнични уредник Каталога А.К. МадлАрт, 2013-2015. 

 
 
 
ЈЕЗИЦИ: 
 
          Енглески језик- течно, познавање и разумевање уз могућност комуникације, читање и 
писање                                 
            Италијански језик- течно, познавање и разумевање уз могућност комуникације, 
читање и писање                         
        Персијски језик- течно, познавање и разумевање уз могућност комуникације, читање и 
писање              
            Руски језик- основни ниво 
            Шпански језик-основни ниво 
 
 

ОСТАЛО 
 

• Лиценца кустоса, положен стручни испит у мају 2010. године у Народном музеју у 
Београду. 

• Лиценца за рад у Аукцијској кући. 
 

• Амбасада Аустрије у сарадњи са Европским покретом у Београду доделила ми је 
путовање по земљама ЕУ као једном од најбољих студената Републике Србије 2007. 
године.  

• Исте године Привредна комора Ужица доделила ми је новчану награду као најбољем 
студенату Златиборског округа. 

• Носилац браон појаса... 
 
 


