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Део иконописачког опуса Дејана Манделца, 
који се представља младеновачкој публици, по 
више основа представља особито знамење. Хар-
монизовани однос хијератичног и наративног 
у икони као слици-знаку, показује зрелост ау-
тора кроз темпоралну скалу прошло-садашње-
будуће, сведочећи развијену литургијску свест 
и искуство у којима се убедљиво показује веч-
но у историјском. Историјско се, у том смислу, 
појављује у својој будућој егзистенцији и то 
није фраза, већ снажан доживљај посматрача. 
Библијске и жанр сцене своју иконичност тач-
но показују у споју будућег, незалазећег светла 
које открива елисејску орјентацију и претвар-
но у божанској егзистенцији, као повратак у 
прапостојбину духа. Иконе Дејана Манделца, у 
том контексту, јесу знамење узношења историјске 
тварности у вечни реликвијар Творца. Теме нису 
претходно мишљене, тако да је опус ослобођен 
мисаоних конструкција и пројекција, што отвара 
врата за догађање уметности. Она се појављује 
у садејству контемплације и доживљаја, у 
нематеријалној мисли и материји облика. Форме 
су издвајане из основне равни, у којој се показује 
онтолошко светло Узрока, где их брза мисао от-
крива као појединачно и кубично затворене, тако 
да јесу знамење али и слике реалности. Реално 
се показује на духовном нивоу, који јесте кон-
текст слике као и основ међусобног повезивања 
облика. У таквој вези они се ослобађају при-
родне нужности, што је убедљиви показатељ 
зрелости аутора и чињенице да уметност Цркве 
има будућност као и даљи, могући развој. 
Формално посматрано, реч је о радовима са 
уравнотеженим односима колористичких и 
тонских решења, тако што први показују ре-
ално у контексту пре, сада и после, а други, 
идеално у синтетичном повезивању времена 
као знамења у пре-фигуративном и откри-
веном у вечности. Динамичан спој лирског и 
експресивног најубедљиви је у компаративи-
ма потслик – осветљење, где се снажни изра-
зи спајају у слику, која помоћу њих оживљава. 
Тако представљен живот јесте знамење оно-
га коме се у љубави надамо и у кога верујемо.

Горан Јанићијевић

На насловној страни:
Иконописац
акрилик на платну, 80 х 120 цм

On the cover:
Icon painter
acryl on canvas, 80 x 120 cm





Дионисије из Фурне пише уводно поглавље 
своје Ерминије о сликарским вештинама,
акрилик на платну, 100 х 120 цм

Dionysius of Fourna writing Painter`s Manual,
acryl on canvas, 100 x 120 cm



Свети праведни Ноје
акрилик на на картону, рам од храстовине 
осликан је техником енкаустике, 106 х 91 цм

Saint Noah
acryl on cardboard with oakwood 

frame painted in encaustic, 110 x 100 cm



Религиозна уметност проналази своје корене у најзамагљенијим изво-
рима историјске прошлости. Чак и када је називана магијским приказом 
стварности она је представљала човеков покушај да објасни тајанствене 
силе које су изван и унутар њега. Тако је настао први видљив траг 
људског општења са Божанским светом. Кроз читаву историју људског 
постојања кроз визуелне трагове које су остављали мистици, монаси 
и испосници искристалисала се свест о потреби слике и временом се 
преточила у икону. Захваљујући тим траговима преносило се сликано 
предање које траје и данас. Ако са захвалношћу гледамо на иконе ста-
рих мајстора онда би подједнако захвално требало да гледамо и на на-
поре савремених иконописаца који настављају предање сликане речи. 
Као што је Теодосије писао о испосницима који су гледали у Христа у 



души насликана, тако и данашњи иконописац 
кроз доживљавање Христа унутар себе пре-
носи Божанску поруку у видљиви свет и са-
опшатава је материјалним средствима. 

Дејан Манделц је један од преносилаца 
сликаног предања који наставља пут својих 
бројних предака. Он умним очима сагледава 
Христа и претаче Божанске енергије у ду-
гине боје, сачињавајући од њих спознајни 
свет за вернике. Свет који он унутар себе 
види и доживљава и који уз дубоку молит-
ву преноси за нове нараштаје подједнако је 
вредан као путоказ за будуће иконописце и 
вернике. У његовим ликовима огледа се из-
раз прапочетка иконе, њено тек наслућено, 
несазнајно својство. У њима ври један дав-
ни свет који је подједнако присутан у нама 
од када постојимо. Кроз њих у нас живо зури 
вечност и безвременост. Оне су знакови на 
путу верника. 

Тако се највећа људска тајна преображава 
у стварање, опредмећивање које нас гледа 
својим крупним очима и позива да закорачи-
мо у стварност јединог света. У атрибутима 
који окружују светитеље тада ћемо пронаћи 
бројне поруке које са истинитог извора 
Дејан прикупља и на разне начине саопшта-
ва. Осликавајући људске домове и Божије 
храмове Дејан мисионари бојама. Његово 
упорно трагање за светоотачким списима и 
истраживање писане Божије речи омогућило 
му је да уђе у суштину људског стваралаштва 
и да осети сјај лица Господњег. Он исказује 
дубље светове који се налазе унутар нас и 
који нас окружују од када је Господ створио 
Адама од земље и удахнуо му живот. 

Ипак, Господ и данас понекад човека обда-
ри даром који није земаљски и који носи 
светлост другог света. Тако је Дејану дао 
бројне дарове а моћ да ствара језиком сли-
ке је оно што ће остати као најтрајнији пе-
чат његовог широког опуса стваралаштва. 
Благи валери, титраји који проистичу из 
срца светитеља, чији се тек благи наговештај 
осећа испод њихових одежди, у наборима и 
преломима драперија, дубока светлост која 
исијава из њихових погледа и која сведочи 
о мучеништву и радости, лица са изразом 
благости и озбиљности, све је то утиснуто 
Дејановом руком у дрвену подлогу и белу 
празнину која се испунила животом. Тако нас 
сада са његових икона посматра лице Госпо-
да које зрачи из свих светитеља, а живот који 
они причају надмашује умно поимање и буди 
созерцање срцем.

Др Виолета Цветковска Оцокољић



Свети Фотије Цариградски
акрилик на платну, 60 х 80 цм

Saint Photios I of Constantinople
acryl on canvas, 60 x 80 cm



Црква брод спасења
акрилик на платну, 90 х 75 цм

Church - bark of salvation
acryl on canvas, 60 x 75 cm





Свети Максим Исповедник пише 60. 
одговор Таласију о Тајни Христовој

акрилик на платну, 110 х 100 цм

Saint Maximus the Confessor
acryl on canvas, 110 x 100 cm



Свети Јован Дамаскин
акрилик на платну, 120 х 80 цм

Saint John of Damascus
acryl on canvas, 120 x 80 cm



Свети Стефан Високи
акрилик на платну, 60 х 80 цм

Saint Stefan the Tall, Despot of Serbia
acryl on canvas, 60 x 80 cm



Мануил Панселинос
акрилик на папиру, 56 х 76 цм

Manuel Panselinos
acryl on paper, 56 x 76 cm



Римски капетан, Мт 8, 5-13; Лк 7, 1-10
акрилик на платну, 90 х 75 цм

Roman Centurion, 
Matthew 8, 5-13; Luke 7, 1-10 
acryl on canvas, 90 x 75 cm
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Изведени радовиИзведени радовиИзведени радови

Иконостас храма Светог апостола Томе у Јеловику

Iconostasis of the church of saint apostle Tomas in 
Jelovik, Serbia

Church of Saint Joachim and Anna in 
Mladenovac, Serbia

Храм Светих Јоакима и Ане у 
Младеновцу



Рођен 1973. У Младеновцу. 
Иконописом се професионално бави 17 година.

Изведени (јавни) радови:
- Иконостас капеле Покрова Пресвете Богороди-

це у Саранову 
- Иконостас храма Светог апостола Томе у 

Јеловику 
- Иконостас храма Светог великомученика 

Георгија у Смедереву 
- Иконостас храма Христовог Вазнесења у Белој 

Паланци
- Зидна икона на улазном порталу храма Светог 

великомученика Димитрија манастира Дивљане
- Три иконе за храм Светих Јоакима и Ане у Мла-

деновцу
- Зидне иконе (3) на спољним фасадама манасти-

ра Светих апостола Петра и Павла у Јагњилу

Самосталне изложбе:
- Младеновац  15 октобар 2004. галерија „ЛИ-

КУМ“, Центар за културу, Младеновац
- Сопот, 4 фебруар 2005. Центар за културу Со-

пот
- Панчево 18. новембар 2005. галерија ПСС, Пан-

чево
- Младеновац, 27. јануар – 3 фебруар 2007. 

галерија „ФОАЈЕ“ Центар за културу Младено-
вавц

- Београд, 16. фебруар – 1 март 2007. клуб 
„БОГОТРАЖИТЕЉ“

- Београд, 21. април – 2. мај 2007. ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛНИ ПРЕСС Центар

- Младеновац, 25. децембар 2009. – 15. јануар 
2010. галерија „ФОАЈЕ“ Центар за културу

- Младеновац, 16 – 26. март 2012. Галерија 
„ФОАЈЕ“ Центар за културу

- Сопот, 6 – 20. април 2012. Године, Центар за 
културу Сопот

Одабране групне изложбе:
- Годишња изложба Удружења ликовних уметни-

ка Младеновца 20.-26. августа 2002. године
- Обновићу лице земље – ликовни израз данас, Пе-

дагошки музеј – Београд, мај 2003.
- Годишња изложба Ликовног клуба Младеновац, 

галерија Ликум, Центар за културу Младено-
вац, 28. мај – 12. јун 2005.

- Света виђења, галерија Ликум Центра за култу-
ру Младеновац 1. – 15. август 2005.

- VII изложба Икона прозор ка Богу, Конак 
кнегиње Љубице, Београд, 1.-10. септембар 
2005.

- Савремени српски иконописци, 17. Смедерев-
ске светосавске свечаности, Галерија Центра 
за културу Смедерево, 23. јануар – 12. фебруар 
2006.

- Светлости тиха, омаж царској византијској 
уметности, галерија Фоаје Центра за културу 
Младеновац, 30. новембар – 10. децембар 2010. 
године

- Изложбе Ликовне колоније Младеновац 2006. 
2010. и 2011. године

- Ретроспектива иконописачке колоније Светих 
Архангела, Центар за културу Сопот 10. јули 
2009. и галерија Фоаје Центра за културу Мла-
деновац 18. септембар 2009. 

- Изложба савремене српске иконографије, 8. – 
11. септембар 2012. године Српска православ-
на саборна црква Светог Васкрсења Христовог, 
Чикаго, Илиноис, САД

Организовао је и водио бројне радионице и курсе-
ве иконописа при Центру за културу Младеновац и 
Школи иконописа манастира Тресије.

Ради у техникама јајчане темпере, акрилика, енкау-
стике и дубореза.

Поред иконописа бави се и графичким дизајном, 
фотографијом, рестаурацијом и консервацијом, 
превођењем и писањем.

Аутор је илустрација за књигу Православни азбук-
вар (Мирдин, Младеновац, 2006.год). 

Ликовно и графички је уредио велики број књига и 
публикација.

Аутор је филмова: 
- Манастир Дивљана – Рестаурација икона и 
- Радионица иконописа – Сликање лика Христо-

вог, објављеног на DVD-у, у издању Центра за 
културу, Младеновац, јануара 2007.

Члан је редакције часописа шумадијске епархије 
Каленић, који ликовно уређује од 2007. године.

Биографија



Born on February 16, 1973. 
Professional icon-painter for 17 years. 
Studied graphic design on High Poly-techinc school of 

Belgrade and icon-painting on Academy of Fine Arts and 
Conservation of Serbian Orthodox Curch. 

His teacher of icon-painting was one of the most sig-
nifi cant orthodox artists, father dr Stamatis Skliris. 

Commissions:
- Wall Paintings in “Saint Sava” Elementary School 
- Iconostasis in church in Saranovo, near Topola, 

Serbia, Europe 
- Wall painting on the portal of the church of Saint 

Demetrius in Monastery of Divljana, Serbia, Eu-
rope

- Iconostasis in church of Saint apostle Thomas in 
Jelovik, Serbia, Europe

- Iconostasis in church of Saint George in Smeder-
evo, Serbia, Europe

- Iconostasis in church of the Ascension of Christ in 
Bela Palanka, Serbia, Europe

- Wall paintings in monastery of Saint apostles Peter 
and Paul in Jagnjilo, Serbia Europe

- Icons for the church of Saint Joachim and Anna in 
Mladenovac, Serbia, Europe

Selected one person exhibitions:
- Mladenovac 15. October 2004, Gallery „LIKUM“ 

Cultural Center, Mladenovac, Serbia, Europe
- Sopot, 04, February 2005 Cultural Center, Sopot, 

Serbia, Europe
- Pancevo 18 November 2005 Gallery PSS, Pance-

vo, Serbia, Europe
- Mladenovac, 27. January – 03 February 2007, Gal-

lery „FOAJE“ Cultural Center, Mladenovac, Ser-
bia, Europe

- Belgrade, 16. February – 01. march 2007, Club 
“Bogotrazitelj”, Belgrade, Serbia, Europe

- Belgrade, 21. April – 02.may 2007. INTERNA-
TIONAL PRESS CENTER CLUB, Belgrade, Ser-
bia, Europe

- Mladenovac, 25. December 2009. – 15. January 
2010. Gallery “FOAJE” Cultural Center, Mladeno-
vac, Serbia, Europe

- Mladenovac, 16. – 26. March  2012. Gallery 
“FOAJE” Cultural Center, Mladenovac, Serbia, 
Europe

- Sopot, 06. – 20. April 2012 Cultural Center, Sopot, 
Serbia, Europe

Selected group exhibitions:
- Annual exhibition of Association of Fine Artists of 

Mladenovac 20. – 26. august 2002, “Selters” Ho-
tel, Mladenovac, Serbia, Europe

- „Obnovicu lice zemlje – Likovni izraz danas”, 
Pedagogical Museum, Belgrade, may 2003. Catho-
lic Media Center, Serbia, Europe

- Association of Fine Artists of Mladenovac – An-
nual Exhibition Cultural Center, Mladenovac, 28. 
May – 12. June 2005, Mladenovac, Serbia, Europe

- “Holy Visions”, Gallery “LIKUM” Cultural Cen-
ter, Mladenovac, 1 – 15. august, 2005 Mladenovac, 
Serbia, Europe

- VII Exhibition „Icon - window towards God“, 
Konak Knjeginje Ljubice 01. – 10. 09. 2005, Bel-
grade, Serbia, Europe

- Contemporary Serbian Icon Painters, Cultural 
Center of Smederevo 23.01 – 12.02.2006, Serbia, 
Europe

- Silent light, homage to imperial art of Byzantium, 
Gallery “FOAJE” Cultural Center, Mladenovac, 
30. November – 10. December 2010, Serbia, Eu-
rope

- Exhibitions of art-colony of Mladenovac, 2006, 
2007, and 2011. Serbia, Europe

- Retrospective exhibitions of art-colony of Saint 
Archangels, Monastery of Tresije, Cultural Center, 
Sopot 10. July 2010. and Gallery “FOAJE” Cul-
tural Center, Mladenovac 18. September 2010.

- Exhibition of Contemporary Serbian Iconography, 
08. - 11. September 2012, Holy Resurrection Ser-
bian Orthodox Cathedral, Chicago, IL, USA

He teaches icon-painting, drawing and theology of 
icon within classes of icon-painting school of Monastery 
of Tresije.

He uses ancient icon-paintig techniques of egg tempera 
and enacaustic. Also, he uses modern painting techniques 
such as acrylic. 

Apart from icon-painting, his professional area covers 
graphic design, photography, restoration and conserva-
tion and journalism. 

He is a member of the editorial of Kalenic, offi cial 
magazine of the Orthodox Church Bishopy of Sumadija. 

He is author of documentaries: „Restoration of icons – 
Monastery of Divljana“ and „Icon-workshop – painting 
of image of Christ“ (issued on DVD by Cultural-centre, 
Mladenovac, 2007). 

Biography



www.znamenje.weebly.com
znamenje.blogspot.com
znamenje3@gmail.com

+381118220332; +381631657139


