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Учесници Ликовне колоније  
ГрУжанска јесен 2016:

21. Ликовна коЛонија  
„Гружанска јесен” – 2016. Год.

топла и снена гружанска јесен дочекала је  
уметнике у своју питомину и лепоту по 21. пут. 

Сви су са радошћу уронили у призоре око 
Гружанског језера које нуди бескрајну лепоту 

из снова: цвеће које су гајиле наше баке, вињаге 
оплетене око кућа и ограда, брежуљке,  пашњаке 
и све то као да је Бог помогао да се баш ту нађе а 

да их људска рука скоро није дотакла. Наравно да 
су људи овог краја вредни и предузимљиви, а све 

то радо понудили уметницима.
 

У сазиву овогодишње „Гружанске јесени“ поред 
српских сликара су се нашли и уметници из 

Француске и Шпаније што је дало додатни шарм 
целој атмосфери стварања. 

Житељи овог дела Шумадије око кнића као и увек 
до сада су раздрагано дочекали сликаре нудећи 

им своје специјалитете, дивећи се њиховим креа-
цијама које су производ доживљеног а исказаног 

уметничким средствима у трагању за смислом 
који нашим животима даје лепоту. пејзажи као 

мотиви су били доминантни и неизбежни.
 

Гружа има свакако чиме да се поноси јер ова дела 
као и радови из претходних ликовних колонија 

су својим квалитетом помогли да се чује добар глас 
и много шире. Све то има ваљане разлоге јер се 
уметници друже, размењују искуства а њихове 

поетике обогађују свет у коме живимо.
 

организатори су се потрудили да уметнике 
упознају са споменицима културе као и природе 
овог краја (Борачки крш, манастир Каменац) што 

је допринело свеукупности лепоте ових предела.
 

Све то је заједнички подухват младог и вредног 
тима људи који раде у Центру за културу, тури-

зам и спорт  општине кнић, приредивши и за-
вршну изложбу слика као и приредбу фолклора, 

уз захвалнице уметницима за ликовна остварења.
 

Ликовна колонија у книћу је и овај пут оправдала 
своје постојање у овим за наш народ тешким 

временима јер је успела да реализује рад који 
нашим бићима даје нове димензије. Надамо се и 

желимо да будући сазиви превазиђу ова квалитетна 
достигнућа што ће бити на радост људи и културних 

посленика овог краја наше лепе Србије.
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