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ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА БРАНКА НИКОЛИЂА

Пета деценија са сликама
и сликарством
Изложба слика Бранка Николића у организацији Културног
центра и Рудника и флотације „Рудник". Прва самостална
изложба на Руднику и, укупно, двадесета
Настављајући излагачки низ,
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у галерији Дома културе на Руднику, Културни центар и Рудник
и флотација „Рудник", организовали су прошлог петка самосталну
изложбу слика Бранка Николића,
уметника из нашег града. Овом
изложбом, Николић је први пут
самостално приказао део свог
уметничкогстваралаштва, насталог у петој деценији активног сликарског рада. Уједно, то је његова
јубиларна, двадесета, самостална изложба.
У име Културног центра, о изложби и уметниковом најновијем
опусу, којим полако уобличава
пету деценију изузетно плодног
стваралаштва. говорио је Радош
Гачић. У име домаћина изложбе,
Рудника и флотације „Рудник",

присутнима се обратио директор
Ацо Илић, изневши основне податке о улагањима у објекат

Дома културе и о сталним настојањима да се културна понуда
Рудника што више развија и
унапређује, чему ће још више
допринети увођење грејања у
објекат које је већ у завршној
фази.
Аутор Бранко Николић се присетио давних дана, када је једном
колективно излагао самостално у
овом простору, који ни изблиза
није овако модерно изгледао, као

и када је као младић долазио
пешке из Милановца на, тада
чувени, руднички базен. Пожелео
је да се реновирани Дом културе
и, посебно, галерија што више и
чешће обраћају Рудничанима и
широј публици са што разноврснијим програмом.
У галерији на Руднику Бранко
Николић је представио двадесетак слика, уља на платну и пастела, који су настали у последњих
пет-шест година активног рада, у
препознатљивом

реалистичком

маниру, на најразличитије теме.
Овим опусом, он полако заокружава пету деценију уметничког
рада. Обећао је да ћемо га и поводом педесет година уметничког
рада, за две године, поново видети и на Руднику. Изложба Бранка
Николића на Руднику биће отворенадо16. новембра.
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