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Продукција савремене визуелне уметности у 
Београду је веома разноврсна и богата. Ко је 
њена публика: ко је види и на који начин је 
сагледава? Да ли ови радови пружају “храну за 
мисли” и коме? Којим темама се они баве и на 
који начин? Да ли уметнички рад може нешто 
да промени у свакодневном животу?

Као одговор на ова питања у току 2010. 
године у оквиру пројекта-форума УМЕТНИК 
КАО ПУБЛИКА реализовано је дванаест 
дискусија међу публиком о уметничким 
радовима и уметничким праксама. Овај форум 
ставио је у јавни фокус одабране појединачне 
радове и уметничке стратегије високо 
профилисаних домаћих и страних уметника, 
реализованих у последњих десет година. 

Дискусије су упутиле публику да активно 
учествује у размени мишљења о уметничким 
радовима, о међуодносу друштва и појединаца 
овде и сада, и многим културно-политичким 
комплексностима свакодневице у Србији и 
Београду које су релевантне за тумачење и 
разумевање ових радова, али и савремене 
визуелне уметности уопште.

Смисао ових разговора није да уметник/
ца објасни свој рад о којем се дискутује, већ да се 
створи активна комуникација између уметничког рада 
и публике: од првих утисака и могућих импликација 
рада, до стицања увида и сагледавања свакодневног 
контекста уметничких пракси на, углавном 
београдској, сцени.  

Саме дискусије су протицале у размени 
мишљења између присутне публике уз помоћ 
модератора. Статус “публике” подједнако је 
припадао свима, осим аутору рада о којем се 
разговара. Дискусије нису вођене стручним језиком 
и приступ темама био је такав да није дата предност 
професионалном исказивању мишљења и ставова, 
иако је и оно било добродошло.

Људи који су долазили на дискусије били су 
разноврсни – од оних који се интересују за уметност 
у своје слободно време, преко студената уметности, 
архитектуре, менаџмента, социологије, историје 
уметности, младих стручњака из ових области, 
професионалних уметника, теоретичара, критичара, 
историчара уметности, дизајнера. 

УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА, као што и сам назив 
каже, поставља уметника у позицију оног који прима 
могућа читања сопственог рада, односно какав утисак 
и траг оставља сам рад. Вишегласје тог читања не 
изриче дефинитивни суд о раду, већ га сагледава 
из различитих углова. Форум даје могућност да 
се “размишља наглас”, да се ове мисли поделе и 
супротставе без претензија да постоји само један 
прави одговор и јединствено виђење уметности. 

Неке од тема биле су - промишљање односа 
друштва и активизма, промишљање језика дизајна 
у визуелним поетикама, промишљање ангажмана 
и међуодноса архитектуре и визуелне уметности, 
промишљање приватног живота у јавном дискурсу, 
могућа читања културног и политичког наслеђа 
у перспективи антиципираних догађаја, управо у 

оквирима радова визуелне уметности.
Неки од општих проблема који су оцртани у 

оквиру форума укључивали су:
:: недостатак критичке свести по питању савремене 
визуелне уметности - бојажљивост публике у приступу 
и прављењу контакта са уметности (неналажење 
приступне тачке);
:: исказивање небалансираног и некритичког односа 
према појму другог и страног;
:: проблем са артикулисањем сопствених ставова и 
увиђање недостатка јаких личних и друштвених узора, 
модела, како у уметности, тако и генерално;
:: недостатак интересовања јавних медијских кућа 
да се баве савременом непопулистичком уметношћу 
и њихова неспремност да медијатизују догађаје 
савремене визуелне уметности широкој публици; 
ефективна последица овог не-делања је цензура 
уметности у јавности и снижавање естетских и етичких 
критеријума широке јавности. 

Осим уметника који живе и раде у Србији, 
постоји посебан фокус у оквиру форума који обухвата 
уметнике који су произвели радове на релацији Србије 
и европског контекста и тиме подстичу ауто-рефлексију 
како нас други виде, како ми себе видимо у односу 
према њима и како прижељкујемо да будемо виђени и 
перципирани и обрнуто, какву разлику прави искуство 
уметности и живота у Србији ван њених граница. 
Форум управо ради на томе да се детектују разлике, да 
се оне освесте, увиде, изговоре, сагледају и уваже, а 
не да се у име узајамног поштовања разлика, разлике 
укидају као такве и тиме неутрализују. 

Форум УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА представља 
студију случаја крхког стања уметности и њене 
рецепције и он је део обухватнијег истраживања 
односа уметник-уметност-институција-јавни домен 
у временском периоду 2000-2010.г. у Србији, 
конкретно у Београду, и његових консеквенци. 
Он тежи размени кроз културу, која подразумева 
размену знања, искустава и пракси које ће међусобно 
обогатити саговорнике, узајамно се стимулишући на 
даљи критички и креативни однос у размишљању о 
различитим темама које су уметници издвојили из 
свакодневице и којима су се бавили. У Србији, размена 
путем културе оптерећена је многим факторима: 
од сујета аутора и апатије радника у култури, преко 
ограничења која намећу извори финансирања, било 
страних фондација, било државних институција, које 
функционишу по сопственим, често нестимулативним 
по уметност и културу, политичким агендама, све до 
недостатка стручне штампе, критике и литературе. 
Форум поставља питање како се носити са овим 
проблемима.

УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА је јединствени пројекат 
ове врсте који, као серија јавних дискусија, представља 
средство да се фокусирано ради са публиком, да 
се гаји мисао и критички однос према савременој 
визуелној уметности са фокусом на Србију као 
географско и културно одредиште и он инвестира 
у рецепцију и дисеминацију савремене визуелне 
уметности међу широком публиком.

Мг Боба Мирјана Стојадиновић
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Саша Ракезић алиас алекСандаР зогРаф
Стрип аутор

Фотографије бр. 1 и 2,  21.04.2010.

Александар Зограф (псеудоним за Саша Ракезић) 
је српски стрип аутор. Зограф је био активан на 
међународној сцени од раних деведесетих година 
XX в. када је његов рад почео да се појављује у 
антологијама стрипа у С.А.Д. Радови Зографа су 
превођени и објављивани у многим европским 
часописима, а његове самосталне наслове објвљују 
издавачи у Француској, Италији, Немачкој, Шпанији, 
итд. 

Саша Ракезић је такође и новинар. Он је почео да 
пише за националне часописе у Југославији од 1981.г. 
У наредној деценији његов новинарски рад је био 
објављиван и ван граница.

www.aleksandarzograf.com

николета МаРковић
Визуелна уметница

Фотографије бр. 3 и 4,  07.05.2010.

Николета Марковић магистрирала је на сликарском 
одсеку ФЛУ у Београду. Излагачку активност 
започела је 1999. године. Учествовала је на бројним 
изложбама, конференцијама и радионицама у земљи 
и иностранству. Аутор је неколико радова у јавном 
простору. 

Њени радови баве се истраживањем позиције 
уметника у савременом друштву. Своје деловање 
ситуира у лиминалном простору између 
савремене уметности и потенцијалне нове 
публике и стваралаца тестирајући све комплексне 
међуодносе које таква размена чини. Рецентна 
уметничка пракса подразумева експериментисање 
и испитивање (мотивационих) радионица као 
модела партиципативне, не-хијерархијске едукације 
уметности и њихове реализације као уметничко-
активистичког деловања.

www.elevatorart.info

зоРан тодоРовић
Визуелни уметник 

Фотографија бр. 5,  28.05.2010.

Зоран Тодоровић рођен је у Београду 1965.г., где 
живи и ради. Препознатљив је по својим радовима 
нових медија и видео радовима. Тодоровић је 
од 1992.г. излагао на великом броју самосталних 
изложби, а од 2000.г. и у многим европским 
земљама, на водећим институцијама медијске 
уметности и догађајимa, као и у Аустралији и С.А.Д. 

Поље његовог уметничког интересовања је 
надгледање и контрола, суочавање гледаоца са 
непријатним истинама и скривеним мотивацијама. 
Његов рад често шокира и суочава гледаоца са 
својим трансгресивним темама и некомпромисним 
погледом.

2009. године представљао је Србију на 53. Бијеналу 
у Венецији. Међу осталим изложбама, исте године 
је реализовао опсежну ретроспективну изложбу у 
Музеју савремене уметности у Новом Саду.

Од 1998.г. предаје на Факултету ликовних уметности у 
Београду.

www.zorantodorovic.com

игоР Миловановић
Дизајнер

Фотографија бр. 6,  08.06.2010.

Професионално образовање стиче у Школи за дизајн, 
на Факултету примењених уметности у Београду и 
као учесник више интернационалних радионица. Са 
17 година креира први наручени визуелни идентитет 
у дизајн студију у којем почиње своју професионалну 
каријеру, а у 21. години, на позицији арт директора, 
води креативни тим на пројектима за Балкански 
регион, у агенцији McCann-Ericson Београд. Касније 
сарађује са иностраним и домаћим маркетинг 
агенцијама, брeндинг студијима и другим клијентима 
као спољни сарадник, а своје приватне пројекте 
излаже у Паризу, Марибору, Шемонту, Београду. 
Радови Игора Миловановића награђивани су у свету 
и у Србији и објављивани у магазинима и књигама 
еминентних светских издавача. Тренутно креира 
концепте, идентитете, кампање, покретну графику и 
кратке филмове.

www.coroflot.com/IgorM

БоРиС шРиБаР
Вајар/визуелни уметник

Фотографије бр. 7, 8, и 9,  22.06.2010.

Борис Шрибар рођен је 1979.г. у Шапцу. Живи и ради 
у Београду. Дипломирао је на Факултету ликовних 
уметности у Београду.

Води Музеј, независни уметнички простору у 
Београду промовишући видљивост за младе 
уметнике. Један од оснивача групе уметника ДЕЗ ОРГ 
у Београду. 

Борис Шрибар се у својим радовима бави појмом 
другог који може да има вишак или мањак 
особености у односу на заједницу којој припада, 
односно заједници којој управо због вишка или 
мањка особености не може да припада. Серија 
скулптура, цртежа и колажа која узима као полазни 
мотив лик самог уметника могу да се читају као 
аутоиронија, исто колико и обожавање себе, али исто 
тако могу да буду терен испробавања друштвених 
норми на сопственом телу и у сопственом уму и да 
тематизују позицију уметника као некога коме је 
дато да буде другачији. Најновија целина радова 
проблематизује его мушкарца који, препуштајући 
се породичним обавезама и љубави, рефлектује то 
интимно и друштвено стање кроз преиспитивање 
своје мушкости.

www.borissribar.webs.com
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Милош тоМић
Филмаџија

Фотографије бр. 10 и 11,  05.07.2010.

Рођен 05.02.1976. у Београду.

Крајем основне школе почиње да цртка, боји, скупља 
предмете са улице, фотографише, мало свира...

У средњој школи пролази кроз курсеве филмске 
школе “Квадрат” код Зорана и Светлане Поповић.

1993 - 2002. сарадник у емисији “Лепи ритам срца”.

Свршени полазник курса окретних игара у Дому руске 
културе 2000.г.

2001. дипломира на филмској режији на Академији 
уметности у класи Мише Радивојевића.

Магистарске студије на одсеку анимације завршава у 
Прагу, на ФАМУ у класи Петра Скале. Био гост студент 
у Мадриду и Берлину.

Тренутно је на докторским студијама, на тему 
“Драгоценост одбачених предмета, тј. ђубрета као 
материјала за филм, фотографију...”.

www.milostomic.com 

лана ваСиљевић
Визуелна уметница и дизајнер

Фотографије бр. 12, 13 и 14,  30.09.2010.

Лана Васиљевић рођена је 1973. у Београду. 
Дипломирала и потом магистрирала на Факултету 
ликовних уметности у Београду 1998.  Излаже 
скулптуре и објекте од 1997.г. и ради као free lance 
графички дизајнер од 2002. године. Самостално и 
групно излагала је у Београду, Њујорку, Паризу, Бечу, 
Хагу.

1998. Излагала је самостално у Паризу, Arnaud 
Lefebvre Gallery, Diversion 2

2002. била је стипендиста КултурКонтакт програма / Беч

2000. године била је стипендиста АртсЛинк 
резиденцијалног програма / Њујорк

Добила је ГРИФОН признање за визуелни идентитет  
2006. и 2010. године, као и награду за скулптуру “38 
Октобарски салон”, 1997.

Била је креативни директор за DDB Worldwide 
Comunications Group - Belgrade, 2007/2008.г.

«Користећи технике, форме и медије комерцијалног 
адвертајзинга Лана поставља питања која разматрају 
процесе формирања и извођења значења, као и 
механизме функционисања (не)видљивих идеологија 
на којима се темељи култура рекламирања и 
масовна култура генерално. Њен рад произилази 
из постмодернистичке стратегије рада са цитатима 
– њено дело настаје дословним или недословним 
преношењем и премештањем ‘материјала’ (слике, 
текста, дискурса) који се схвата као ‘траг језика’ а 
доследно томе, само дело функционише као мапа 

‘трагова језика’…» 

(Јасмина Чубрило, одломак из каталога)

www.lanavasiljevic.com
www.creativeshop.co.rs

дРагана ЖаРевац
Видео уметница

Фотографија бр. 15,  14.10.2010.

Драгана Жаревац (Београд, 1959.) је ликовна 
уметница коју занима однос између стварности и 
истине.

Образовање у музици и видео уметности стицала 
је у Београду, Бомбају, Сан Диегу и Паризу. Крајем 
седамдесетих и током осамдесетих година, 
самостално или у сарадњи с другим уметницима, 
изводила је перформансе у најважнијим галеријама 
бивше Југославије и у иностранству. Као добитница 
више стипендија француске владе реализовала је три 
видео рада у париском студију Гранд Канал.

Њени видео радови приказани су на бројним 
видео-фестивалима, ТВ станицама, изложбама и 
манифестацијама широм Европе (Тејт Модерн – 
Лондон, Центар Жорж Помпиду – Париз, Музео 
Гугенхајм – Билбао…), у С.А.Д. и у Африци, а присутни 
су у колекцијама у Француској и Немачкој. 

Добитница је међународних награда за видео - 
Награда Центра за уметност и технологију медија 
(ZKM) у Карлсруеу (1998.), Златна Сфинга за Опус 
на Фестивалу Видео Медеја у Новом Саду (1999.) и 
Награда Галерије “Надежда Петровић”, Чачак (2005.) 
као и многих признања владиних и невладиних 
организација. 

Пише ликовне критике, ради као селектор на видео 
фестивалима и као аутор радионица фокусираних на 
однос између уметности и друштва.

зоРан Пантелић
Уметник, продуцент, медијски активиста

Фотографије бр. 16 и 17,  27.10.2010.

Зоран Пантелић (Нови Сад, 1966.), уметник, 
едукатор и медијски активиста. Дипломирао 1991., 
и магистрирао 1995.г. на Академији уметности у 
Новом Саду. Похађао школу за медијску едукацију на 
Факултету друштвених наука у Љубљани 2001.г.

Основао уметничку асоцијацију Апсолутно 1993. 
године, колектив који је током деведесетих деловао 
на пољу интердисциплинарних уметничких пројеката 
и медијског плурализма.

Од 1995. године учествује на бројним 
интернационалним симпозијумима и 
конференцијама посвећеним култури нових медија 
и као гостујући предавач на универзитетима широм 
Eвропе (Беч, Мастрихт, Берлин, Амстердам, Десау, 
Сарајево, Хелсинки, Москва, итд.).
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2000. године основао и од тада води Центар за нове 
медије_куда.орг који развија креативне могућности 
на пољу нових комуникацијских технологија и 
уметности.

Један од оснивача и ментора у развоју Омладинског 
културног центра ЦК13 у Новом Саду од 2007. 
године (www.ck13.org). Од 2010. члан је Европског 
културног парламента са седиштем у Бриселу (ECP, 
www.kulturparlament.com). Један је од покретача 
иницијативе за реконструкцију културног и 
друштвеног живота у граду ‘За културне политике- 
Политика културе’ која је покренута 2009. године 
(www.zakulturnepolitike.net).

http://apsolutno.net/
www.kuda.org

Бик ван деР Пол
Визуелни уметници (Холандија)

Фотографије од бр. 18 до 24,  11.11.2010.

Бик Ван дер Пол раде заједно од 1995. године. Они 
живе и раде у Ротердаму у Холандији, а реализују 
ауторске пројекте широм света (Европа, Канада, Нови 
Зеланд, Северна и Јужна Америка...).

Бик Ван дер Пол истражују потенцијал уметности 
да произведе и пренесе знање. Њихов радни метод 
заснован је на сарадњи и истраживачким методама 
како активирати ситуације у циљу креирања 
платформе за различите врсте комуникативних 
активности.

Део њихове праксе укључује објављивање књига.

Бик Ван дер Пол су у оквиру форума понудили 
за дискусију свој рад који се бави Музејем 
Револуције у Београду, а који су 2007. године 
реализовали у сарадњи са Зораном Ерићем и 
Центром за визуелну културу МСУ, Београд.

http://bikvanderpol.net/

МилоРад Младеновић
Визуелни уметник и архитекта

Фотографијa бр. 25,  24.11.2010.

Дипломирао је на сликарском одсеку Факултета 
ликовних уметности у Београду 1994. г. и на 
Архитектонском факултету у Београду 1996. 
Магистрирао је на последипломским студијама на 
Факултету ликовних уметности у Београду 1999.
године. 2009. уписује докторске студије на истом 
факултету.

Професионалну активност започиње низом ликовних 
интервенција у галерији Студентског културног центра 
у Београду 1994/1996.године. Након тога учествује 
у већем броју групних и самосталних изложби 
и радионица из области визуелних уметности и 
архитектуре. 

Добитник је већег броја награда из области визуелних 

уметности и архитектуре. Најзначајније изложбе су 
му у Бикинихаусу у Берлину 2003., у бечкој Сецесији 
2004., у Музеју савремене уметности у Београду 
2005. и на 10. Бијеналу архитектуре у Венецији 2006. 
године.

За време и након студија архитектуре сарађује у 
изради више пројеката и конкурсних елабората у 
различитим архитектонским тимовима. Аутор је 
више конкурсних радова, пројеката и реализованих 
архитектонских објеката.

Ради у оквиру неформалног ауторског тима 
ре//ал из Београда од 2004. године. Члан је Управног 
одбора Савеза архитеката Србије од 2006. године 
и има функцију главног и одговорног уредника 
часописа Форум Савеза архитеката Србије и Друштва 
архитеката Београда 2007. и 2008. године. Један је од 
оснивача Уметничке задруге Трећи Београд и члан је 
Управног одбора Удружења од 2010.године.

Ради на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду од 1995 године.

http://www.miloradmladenovic.com/

МаРко цРноБРња
Вајар

Фотографије бр. 26 и 27,  14.12.2010.

Марко Црнобрња (1978)  један је од оних уметника 
који с правом може понети титулу “миљеник 
београдске арт публике”.  Битна чињеница у његовој 
професионалној каријери је породица, коју је 
стицајем срећних околности засновао на почетку 
студија. Већ на другој години постаје отац, што ће 
у даљем следу догађаја утицати како на његово 
образовање, тако и на његову уметност. 

Дипломирао је вајарство на Факултету ликовних 
уметности у класи професора Мрђана Бајића, 
излагао је на више самосталних и групних изложби, а 
потписује се као аутор сталне поставке у Педагошком 
музеју. У покушају да универзалним језиком 
искомуницира свет деце и одраслих,  аутор реализује 
врло ефектна скулпторска решења која плене својом 
луцидношћу и духовитошћу. Црнобрња је један од 
оснивача дизајн студија Штап&Канап, овогодишњег 
победника  на конкурсу за идејно решење сувенира 
за павиљон Републике Србије на изложби „ЕXПО 
2010” у Шангају.

У целовитој визуленој комуникацији изузетне 
поетичности и наративне чистоте Црнобрња нам 
даје могућност уживљавања у свет дечије игре, те 
јединствене стратегије учења, кључне за опстанак 
људске врсте.

(Из текста Мирослава Карића)

http://www.flickr.com/photos/markocrnobrnja/page2/
www.stapikanap.com
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Мг БоБа МиРјана Стојадиновић

Концепт и реализација форума, модератор дискусија

Боба Мирјана Стојадиновић (1977, Србија/Бугарска) је 
визуелна уметница чији рад функционише на раскршћу 
медијума и укорењен је у искуству непосредног 
окружења. Она користи простор као средство и 
начин изражавања кроз интервенисање у њему, 
често радећи у не-галеријским срединама. Аутор је 
више самосталних изложби од 1998.г. Осмислила је, 
организовала и учествовала на већем броју групних 
изложби у земљи и иностранству.

Гаји посебно интересовање за рад са/за ограничени 
број публике, радећи са начинима на које искуство 
може да се подели. Недавни ауторски пројекти 
партиципаторног су карактера и баве се јавним и 
личним простором, као и политиком културе.

Дипломирала и магистрирала на Факултету ликовних 
уметности у Београду, и магистрирала на Институту Пит 
Цварт у Ротердаму, Холандија и Факултету уметности 
у Плимуту, Енглеска.

Једна од оснивача удружења уметника ДЕЗ ОРГ.

http://bobaart.wordpress.com

УдРУЖење УМетника дез оРг

Продуцент форума УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА 2 у 
периоду септембар – децембар 2010.

Пројекат ДЕЗ ОРГ је флуктуентна група визуелних 
уметника базираних у Београду, коју су 2005. године 
иницирали Гордана Белић, Драган Ђорђевић, Тијана 
Кнежевић, Маја Радановић, Јелена Радић, Драган 
Рајшић, Маја Ракочевић Цвијанов, Милица Ружичић, 
Ивана Смиљанић, Боба Мирјана Стојадиновић и 
Борис Шрибар. 

Дефинисање групе ДЕЗ ОРГ процес је критичке 
позиције из које се говори, мисли и ради у савременој 
уметности и друштву, често окупљајући различите 
актере локалне и међународне сцене.

Генерални правци којима се ДЕЗ ОРГ бави обухватају: 
тражење начина да се сопствена ауторска пракса 
повеже са праксом других уметника; стварање у 
локалном контексту, препознавање ’локалног’ у 
ширем оквиру и ослобађање од истог тог ’локалног’; 
испитивање начина на које може да се делује у сфери 
обогаћивања мишљења; опчињеност технолошким 
феноменом генерисања дигиталног, али исто тако 
испитивање могућности дистрибуције знања; 
комуникација јавног, често скулптуре у јавном 
простору, и приватног, и преиспитивање граница 
између оног ко ’нуди’ и оног ко ’прима’ уметност; 
интересовање за бележење, колекционирање и 
преиспитивање савременог окружења у којем се 
живи, као и ехо референци које долазе из уметности, 
популарне и непопуларне културе.

http://dezorgbgd.wordpress.com/

организација “Anonymous said:”

Продуцент првог циклуса дискусија УМЕТНИК КАО 
ПУБЛИКА 1 у периоду април-јул 2010.

кУлтУРни центаР РекС

Партнер форума

РЕКС је центар за савремену уметност и ангажовану 
културну праксу. Заједнички циљ РЕКС-ових пројеката 
је да се оснаже и охрабре појединци, групе и 
иницијативе да изразе и реализују своје идеје, и да, 
развијајући разумевање за друштвене односе, користе 
своје знање и вештине на креативни начин.

РЕКС подржава и представља пројекте и програме 
савремене ангажоване уметности и културе у 
сопственој продукцији, али и у сарадњи са сродним 
иницијативама, организујући и угошћавајући дебате, 
презентације, изложбе, концерте, позоришне и плесне 
представе. Осим за јавне програме, РЕКС је отворен 
и преко дана за сродне иницијативе и организације, 
активисте и активисткиње који користе простор за 
припрему пројеката, састанке, пробе и радионице. 
Нарочита пажња посвећена је едукативним 
програмима и програмима за младе.

РЕКС је основан 1994. године на иницијативу Радија 
Б92 са намером да постане место презентације и 
продукције савремене локалне уметничке сцене, али 
и место размене и учења.

Форум се захваљује Душици Парезановић и Ани Ђокић, 
као и техничкој реализацији - Мирославу Стевановићу 
и Јовану Пешићу.

Адреса - Јеврејска 16, Београд 

www.rex.b92.net

фонд за отвоРено дРУштво, СРБија

Подржао и омогућио реализацију

Фонд за отворено друштво је невладина, неполитичка 
и непрофитна организација која развија и подржава 
пројекте и активности усмерене на развој демократске 
културе, отворености, уважавања различитости, пуног 
поштовања људских права свих и на промовисање 
принципа владавине права, доброг управљања и 
одговорности и учешћа грађана у јавним пословима, 
а у циљу стварања претпоставки за одрживи развој 
демократског и отвореног друштва у Србији.

Фонд за отворено друштво у Србији део је међународне 
мреже Института за отворено друштво, чији је 
оснивач Џорџ Сорос. Главни извори прихода Фонда 
за отворено друштво су донација оснивача, друге 
донације, поклони, легати и сопствени приходи.

www.fosserbia.org
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