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Kонцертна фотографија је жанр који подразумева фотографисање
концерата или других видова перформанса. Kод ове врсте фотогра-
фије највећи изазов је управо бележење доброг снимка у стално про-
мењивим условима. Светло се мења непредвидиво, извођачи се
крећу; заправо, нема ни једне константе која ће фотографу олакшати
посао. Уз све ово, важна напомена је да се концертне фотографије
обично снимају без блица, како би се сачувала аутентична атмосфера
и израз извођача. Светло на концертима је изузетно слабо те је ово
још једна отежавајућа околност за фотографа.

Жељко Савић мајсторски превазилази све изазове и доноси нам кон-
цертна искуства која доживљавамо баш као да смо присуствовали до-
гађају. Ово су фотографије које једва чекамо да видимо, које нас поново
воде кроз проживљене тренутке и које сликају атмосферу за све оне
који нису искусили лепоту истих. Жељкове концертне фотографије су
оне за које смо у време аналогне фотографије чекали испред фото -
радње не бисмо ли поново проживели концертну еуфорију. Тада сваку
фотографију посебно анализирамо и евоцирамо тренутак који је аутор
забележио. Kонцертне фотографије су нераскидиво повезане са музи-
ком и са атмосфером. Ово су фотографије непоновљивих, ефемерних
делова секунде које су чиниле један једини такав концерт.

Kонцертне фотографије
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Ипак, концертна фотографија је више
од визуелног материјала за гледаоца.
Овакве фотографије су од круцијалне
важности и за музичара, јер фотогра-
фије може да користи и у сврху промо-
ције. Осим тога што евоцирају успо-
мене, концертне фотографије приказују
и шта можемо да очекујемо на следе-
ћем концерту, те да нам обећају рома-
тнично, епско или узвишено, али свака-
ко незаборавно искуство. Фотограф Са-
вић свесно приказује атмосферу како
на сцени тако и у публици, желећи тиме
да заокружи причу која зависи од обе
перспективе: перспективе извођача и
доживљаја посматрача.

Жељко Савић нас виртуозно води кроз
концертну чаролију, бирајући тренутке
који на врло илустративан начин пока-
зују тон и емоцију догађаја. Важна ка-

рактеристика Жељкових концертних
фотографија је да овде није реч само о
бележењу фигурације, већ и о прису-
ству апстрактне категорије коју препо-
знајемо као атмосферу или емоцију.
Због тога серију Жељкових фотогра-
фија посматрамо изнад оквира доку-
ментарности, те их сврставамо у
својеврсан уметнички израз. Гледајући
фотографије које нам Жељко предста-
вља, чујемо и музику. То је крајњи циљ
који фотограф и гледалац очекују од
концертне фотографије. Жељко Савић
нам доноси ово искуство у изобиљу.

Проф. др Душанка Kомненић



4



5



6

Жељко Савић живи и ради на релацији Нови Сад
– Мостар.

Завршио паралелно струковна и академска обра-
зовања и стекао звања: Дипломирани културолог

▪ Факултет за културу и медије, Београд; Мастер
културолог

▪ Факултет за културу и медије, Београд; Стру-
ковни инжењер графичког инжењерства и ди-
зајна (специјалиста фотографије)

▪ Висока техничка школа струковних студија,
Нови Сад; Струковни инжењер графичког инже-
њерства и дизајна, Примењена фотографија

▪ Висока техничка школа струковних студија,
Нови Сад;

Запослен као предавач фотографије у ВШ „Логос
центар”, Мостар;

Поред уметности, бави се новинарством и уређује
портал www.arsmedija.rs, ТВ Арс Медија у Новом
Саду; У Арс академији, Друштву нових медија и
удружењу Ђирилица Нови Сад, „Удружења нови-
нара Војводине и нових медија“, обавља послове
председника.

Биографија
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Члан:

▪ Удружења љубитеља и мајстора умет-
ности, вештина и теорија уметности и
наука;

▪ Арс академија (један је од оснивача
Арс академије);

▪ Друштва новинара Војводине (ДНВ);

▪ Удружења новинара Србије (УНС);

▪ Друштво нових медија

▪ IFJ – International Federation of
Journalists.

▪ УПИДИВ

▪ Удружења новинара Војводине и но-
вих медија

Награде:

▪ Прва награда за фотографију Сремско-
карловачког ликовног салона 2019;

▪ Специјална награда за фотографију
Сремскокарловачког ликовног салона
2018;

▪ Годишња награда „Душан Шијачки” за
запажена документарна и уметничка
фотографска остварења, март 2016,

Друштво новинара Војводине;

▪ Прва награда за фотографију Срем-
скокарловачког ликовног салона 2015;

▪ Трећа награда Сремскокарловачког
ликовног салона 2014;

▪ Повеља Димитрије Фрушић 2012, УНС;

▪ Добитник годишње, прве награде за
цртеж „Између јаве и сна” Арс акаде-
мија, 2005.

Самосталне изложбе:

▪ Изложба фотографија „Уметнички
женски акт“, Галерија Културни центар
Сремски Карловци, Нови Сад, 2020;

▪ Изложба фотографија „Уметнички
женски акт“, Галерија Форма, Нови
Сад, 2020;

▪ Изложба фотографија „Уметнички
женски акт“, Галерија ДКВ, Нови Сад,
2020;

▪ Изложба фотографија „Будимо људи”,
Музеј Семберије 2016;

▪ Изложба фотографија „Будимо људи”,
Културни центар Новог Сада, 2015;

▪ Музеј Семберије 2016, изложба фото-

графија „Како остати човек”, Галерија
Ла Виста, 2014;

▪ Изложбе фотографија „Трагом нема-
њићких манастира”, Музеј Семберије
2013, Културни центар Града Новог
Сада 2014, Културни центар Сремски
Карловци 2014; Изложба фотографија
„Хиландар”, Галерија КИЦ „Младост” у
Футогу, 2012;

▪ Изложба фотографија „Хиландар”, Га-
лерија „PAYA AND HORSE” – Лондон,
2011; Изложба фотографија „Повратак
природи”, Музеј савремене уметности
Нови Сад, 2010. године, организатор
ПМФ из Новог Сада;

▪ Изложба цртежа, „Црна ријека”, Гале-
рија Арс академија, Нови Сад, 2006;

▪ Изложба цртежа, галерија ДКВ, Нови
Сад, 2006, организатор Арс академија.

▪ Учесник бројних групних изложби и
сликарских колонија;

▪ Имао више значајних пројекција доку-
ментарног филма.

КОНТАКТ: zeljkosavic.ars@gmail.com
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