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Наша породица, 2014, 50 x 50 cm, акрилик на платну
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У данашње време оно што нам се све више одузима или како кажу, оно што је у дефициту,
код савременог човека ЈЕСТЕ мир, смирење, пристојан број проблема у једном дану, и
поштовање човекове душе. Набијени смо роковима, пословним састанцима, гужвом, и непотребним информацијама. Радимо 3 ствари у исто време…
Искрено се борим да што више времена проводим испред сликарског платна , да држим
четкицу у рукама, мешам боју, правим нијансе, цртам и сликам. Наравно да урањам у свој
унтрашњи свет... тамо где још има чаролије, вере, наде… тамо где су нијансе боја живе, и то
буквално, где се преливају једна у другу.
Такав свет је је једна потпуно друга димензија, неописива радост осећања и стварања.
Нееее… ја не одлазим у тај свет да бих побегао од стварности, тамо се сакрио и остао.
Одлазим баш супротно, напротив, да бих се одморио, разумео себе (и друге), провео неко
време уживајући, и насликавши слику или дело, донео га у овај свет брзине.
Што неко дуже остане пред мојом сликом, посматрајући детаље, упознаје мене и оно што
сам ја. Што више слика одише животом и вибрацијом унутрашњег света који носим, то
више друге чиним богатијима.
Надам се да ћу на отварању изложбе бити у неком ћошку и посматрати људе који гледају
моје слике.
Тражићу осмех на њиховом лицу и сјај у очима…
Ако то нађем знаћу да сам успео! ЖИВЕЛИ!!!
Бојан Савић

Љубавно гнездо, 2014, 50 x 50 cm, акрилик на платну
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Љубав и тренутак вечности, 2014, 25 x 37 cm, акрилик на лесониту

Нова димензија, 2015, 60 x 80 cm, акрилик на платну

БОЈАН САВИЋ, завршио XIV београдску гимназију 1994. године, дипломирао 2001. на Академији
примењених уметности и дизајна, на одсеку зидно сликарство и рестаурација, у класи професора
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Учесник ликовних колонија у земљи и иностранству и лидер међународних арт кампова и радионица;
учесник у пројектима за децу и одрасле са посебним потребама, као и ликовних радионица фузионисаног
стакла. Педагошко искуство стекао радом у основним школама „Арчибалд Рајс“, „Јован Поповић“, и „Сава
Шумановић“ у Београду.
Добитник награде „АРТЕ“ групе Сликар године 2012. и похвале на Бијеналу акварела 2013. године.
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