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Михаило Станисавац 

Михаило Станисавац рођен је 30. 3. 1980. године. Завршио је XИИ 
Београдску гимназију “Димитрије Туцовић” и Факултет ликовних уметности 
Београдског Универзитета (ФЛУ), одсек графика, класа проф. Велизара 
Крстића и Миодрага Млађовића (2006. године) Изложбе: 2007. – Параћин, 
библиотека “Вићентије Ракић”, самостална изложба графика; Љубљана, 
Галерија 2050, “Гунс’н’Хеадс”, изложба цртежа – заједно са Иваном 
Јовановић ем и Дарком Стојковим; Петровац на мору, Галерија “Марко К 
Греговић”, заједно са Иваном Јовановићем и Дарком Стојковим; Финска, 

Тампере, Културни центар града, “Емил Сали” – “Миxед Њорлдс”, изложба групе аутора; 
Међународни пројекат – “Дунавска Одисеја”, уметник по позиву; Мултимедијални пројекат 
“Тајна венчане фотографије”, са Соњом Савић, Олгом Стојановић, Весном Митровић Луком 
Тадићем и Марком Роксандићем, коаутор мултимедије; Кафе-галерија “Флека”, изложба 
календара групе аутора – “Измишљени месец”. 2006. – Галерија Графички колектив ”Мајска 
изложба графике београдског круга”; Павиљон “Цвијета Зузорић” – “Метод графика”; Кафе-
галерија “Флека”, изло жба календара групе аутора – месец фебруар. 2005. – Седми 
међународни графички бијенале “Сува игла“ Ужице; Скопље – 6. међународно студентско 
Бијенале; Павиљон “Цвијета Зузорић“ – изложба радова, конкурс компаније “Хуго Босс”, на 
тему Его Шкарт; ДКСГ – 13. Бијенале цртежа Србије и Црне Горе; Дом војске, изложба 
радова студената пете године ФЛУ; Диселдорф, изложба у оквиру манифестације 
“Кунстпункте”, заједно са Јеленом Загорчић; Кафегалерија “Флека”, изложба календара групе 
аутора – месец новембар 2004. – Галерија ДОБ, 33. изложба цртеж а и скулптура студената 
ФЛУ; ДКСГ – изложба радова студената ФЛУ и студената Универзитета “Аристотел“ из 
Солуна; Галерија музеја у Смедереву, изложба радова студената графичког одсека. 2003. – 
Солун, изложба радова групе студената ФЛУ; Галерија ДОБ, 32. изло жба цртежа и скулптура 
студената ФЛУ; 2002. – Солун, изложба радова студената ФЛУ Остале активности: 
Конзервација мозаика, Завод за заштиту споменика Републике Србије: Опленац, Сремска 
Митровица – Царска палата. Неформални сарадник Центра за графику и визуелна истра 
живања, “Академија“. Активни учесник Београдске алтернативне сцене. Награде: Литерарни 
конкурс “Ковачевићев драмски јунак” 




