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BIOGRAFIJA

Marko Ristić (20. junij 1902–20. julij 1984), vodja in glavni ideolog srbskega nadrealizma. Vedno je 
poudarjal pomen poezije in poetike, ne glede na to, ali je delo v verzih ali prozi. V kritičnih ocenah 
je pokazal izostren občutek za vrednote, svoje poglede je lahko izrazil natančno, a tudi sugestivno, 
pesniško navdihnjeno, teoretični pogledi in analize so povezani z avtorjevimi osebnimi izkušnjami. Bil 
je veleposlanik Jugoslavije v Franciji od leta 1945 do 1948, nato pa predsednik Komisije za kulturne 
odnose s tujino. Bil je dopisni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti in Sveta federacije.

Konstantin (Koča) Popović (14. marec 1908–20. oktober 1992), izobraženi častnik in filozof, ugledni 
nadrealistični pesnik, pisatelj, partizanski vojaški vodja, jugoslovanski diplomat, junak socialističnega 
dela, narodni heroj Jugoslavije in pod-predsednik Jugoslavije. Koča je bil poročnik španske republikan-
ske vojske, nato pa poveljnik znamenite Prve proleterske brigade (kasneje Prve proleterske divizije) 
med Ljudsko osvobodilnim bojem Jugoslavije. Po vojni je bil načelnik Generalštaba JLA, šef jugoslo-
vanske diplomacije in podpredsednik SFRJ. V sedemdesetih letih se je zaradi čiščenja »liberalcev« v 
Srbiji umaknil iz političnega in javnega življenja.

Zoran Todorović (1965, Srbija) je študiral slikarstvo na Fakulteti za likovno umetnost v Beogradu, kjer 
je leta 1992 diplomiral pod mentorstvom prof. Milice Stevanović, pri kateri je leta 1995 tudi magistriral. 
Med letoma 1998 in 2006 je na tej fakulteti delal kot asistent, od leta 2006 pa tam predava kot docent. 
Vzpostavil je kompleksno in kontroverzno umetniško prakso raziskovanja, izpeljevanja in izvajanja 
kritičnih (liminalnih, transformacijskih, provokativnih) odnosov med umetnostjo, znanostjo in mikro-
politiko v povezavi s človeškim telesom, torej človeškim telesom v sodobni kulturi arbitrarnosti, odtu-
jenosti in absorbcije.


