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ник Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, на пот про јек ту Заједничкои
посебноуликовномизразубалканскихнарода.

Ба ви се упо ред ним про у ча ва њем срп ске и европ ске умет но сти 
но вог ве ка. Осим из у ча ва ња не по сред ног ути ца ја за пад но е вроп ске 
умет но сти на срп ско сли кар ство XVI II ве ка, сво ја ис тра жи ва ња у 
по след ње вре ме усме ра ва на ико но граф ска ту ма че ња по сте пе ног 
про це са ба ро ки за ци је срп ске по зно ви зан тиј ске умет но сти с кра ја 
XVII и у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка.

У то ку 1983/84. го ди не, као сти пен ди ста Шпан ске кра љев ске 
вла де, би ла је на ше сто ме сеч ном пост ди плом ском уса вр ша ва њу у 
Ма дри ду где је ра ди ла у Му зе ју Пра до, На ци о нал ној би бли о те ци 
и Ин сти ту ту за исто ри ју умет но сти Ди је го Ве ла скез. По след њих 

ЉИ ЉА НА СтО ШИћ

Љи ља на Сто шић, ис тра жи - 
вач-са рад ник, ро ђе на је 6. 

ја ну а ра 1958. у Бе о гра ду где је 
1977. за вр ши ла I бе о град ску 
гим на зи ју, 1982. ди пло ми ра ла на 
Оде ље њу за исто ри ју умет но сти 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а 
1987. го ди не и ма ги стри ра ла на 
истом фа кул те ту са ра дом под 
на сло вом Западноевропскагра
фикакаопредложакусрпском
сликарству XVIII века. Зва ње 
ис тра жи ва ча-са рад ни ка сте кла 
је 1989. Го ди не 1985. при мље-
на је као хо но рар ни, а 1988. као 
стал ни са рад ник у Је ди ни ци за 
на уч но-ис тра жи вач ки рад СА-
НУ, на про јек ту Речникпојмова
изобластиликовнихуметности.
Од 1996. за по сле на је као са рад-
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го ди на у ви ше на вра та од ла зи ла је на кра ће сту диј ске бо рав ке у те-
ми швар, Арад, Бу ку решт, Бу дим пе шту и Сен тан дре ју.

Уче ство ва ла је у ра ду ви ше ме ђу на род них на уч них ску по ва у 
Бе о гра ду и Но вом Са ду. Од 1985. до 1997. би ла је члан Рад не гру пе 
Ре дак ци о ног од бо ра Речникапојмоваизобластиликовнихуметно
стиОде ље ња ли ков не и му зич ке умет но сти СА НУ, а од 1997. до 
2001. оба вља ла је ду жно сти се кре та ра Збор ни ка ра до ва са на уч ног 
ску па ПоствизантијскауметностнаБалкану.
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amoretto, ампула, амулет, анаграм, анатомија, анима, animatio,
анонимус,антика,апотеоза,аркадијскимотив,ArmaChristi,Ars
Moriendi,архајскиосмех,археолошкимотив,астрологија,асфалт
носликарство,атлант,афронтирано,bamboccianti,bambocciata,
bamboccio,бикефално,биљнимотив,bodegon,братстваиудруже
ња,буколичкимотив,ведута,vitaactivaetvitacontemplativa,grili,
dansemacabre,дворскауметност,детаљ,drolerie,ecorché,exvoto,
encarnado,estofado,есхатолошкимотив,змијоликалинија,идила,
ConversationPiece,пасторалнимотив,putto,singeries,сепулкрал
науметност,сликауслици,fetegalante,fêtechampêtre,фунерарна
уметност,часовианатомије,четириелемента иchinoiseries.




