4 ПРОГРАМ 5
7 Уводно слово
Директор Високе школе - Академије СПЦ
мр Зоран Михајловић
7 Вукојица Сандић – гуслар

Висока школа
Академија Српске Православне Цркве
за уметности и консервацију

ЉУБАВ ЖИВИ ВЕЧНО

7 Пројекција филма ,,Љубав живи вечно”
7 Српско - византијски хор „Мојсије Петровић“, Београд
7 Певница „Ступови”, Београд
7 Фрулаши „Чаробно дрвце”
7 Хорови: „Свети Андреј Првозвани“, Батајница
и „Покров Пресвете Богородице“, Сурчин
7 Изложба радова студената,
професора и пријатеља покојног Димитрија
Приход је намењен породици Ћелић,
супрузи и ћеркама
23. фебруар 2019. године, у 18 часова,
Висока школа – Академија СПЦ за уметности
и консервацију - Велики атеље
ул. Краља Петра I, бр. 2, Београд
ДОБРО ДОШЛИ!

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЖИВОТУ И РАДУ

Димитрија Мирка Ћелића
(1983-2019)

студента Високе школе - Академије СПЦ
за уметности и консервацију

Д

имитрије Ћелић је поникао из благочестиве породице,
од оца Марка Ћелића и мајке Славице рођ. Бурсаћ. Рођен
је у Сомбору, 1983. године. После основног образовања
завршава средњу пољопривредну школу, а потом наставља
школовање на Високој пословној школи у Београду и Високој
школи - Академији СПЦ за уметности и консервацију, где је
дипломирао 2012. г. у класи професора мр Горана Јанићијевића. После тога уписује мастер студије на истој Академији и
Факултету примењених уметности у Београду.
Велика подршка у његовом напредовању свакако му је била супруга Наташа
са којом има три ћерке. Са својом породицом, и сам због пословних обавеза
врло често је боравио у нашим манастирима из којих је доносио обиље
благослова својој породици. Знања и
вештине које је стекао још у родитељском дому (столарски и ковачки занат)

несебично је уграђивао где год је било потребно. Као студент
Академије био је веома запажен и поштован - већ од прве године основних студија Димитрије је био сарадник професора
др Предрага Ристића, мр Зорана Михајловића, и других који су
његов таленат и труд умели да препознају. Професор Предраг Ристић се поносио њиме и кад год
је била прилика, истицао је да је Димитије био
његов најбољи студент.
Димитрије је оставио трага на многим
пољима људског деловања. Био је члан београдског спелеолошког друштва, апатинског
ронилачког клуба, бавио се заштитом птица.
Био је члан Гусларске школе Вукојице Сандића
и једини конструктор личких двоструких гусала. Његова љубав према фотографији донела му
је и прву награду за најбољу фотографију страдалих православних светиња на међународном
конкурсу у Атини. Аутор је великог броја дрворезбарских радова, икона, фресака, мозаика, а од најзначајнијих вајарских радова треба истаћи споменик
погинулим Апатинцима у ратовима деведесетих
година, као и ,,Крајишку сузу“‘ - споменик на
Банстолу погинулим Крајишницима. Прву, веома запажену, самосталну изложбу, Димитрије
је имао у Апатину августа 2018. године.
Димитрије је био посвећен син, супруг
и отац трију ћерки. Изузетно вредан, срдачан, ненаметљив, скроман и, изнад свега,
правдољубив, то су речи којима ми као колеге
испраћамо Димитрија који нама свима може
служити за углед.

