
29.03.2019. 
Пријем светски признатог мајстора филиграна Горана Ристовића  
 

Поводом признања које је добио од Московске патријаршије за висока 
достигнућа у црквеном уметничком златарству, Краљевчанина Горана Ристовића 
примио је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са чланом Градског 
већа града Краљева Милуном Јовановићем. 

На предлог Експертске комисије за црквену уметност, архитектуру и 
рестаурацију Московске патријаршије, ово признање је 23. марта у Москви уручено 
двадесеторици православних уметника, међу којима је и наш суграђанин Горан 
Ристовић, власник филигранско-кујунџијске радионице „Филигран Покимица“, у 
којој израђује уметничке предмете од најфинијег сребра, у духу старе традиције 
призренских мајстора.   

„Имао сам част да примим господина Горана Ристовића Покимицу, уметника 
који је наш град промовисао у земљи и у иностранству. Његова уметничка дела су 
до сада излагана у Народном музеју у Краљеву, у Регионалном музеју у Великом 
Трнову у Бугарској, али и у Москви“, рекао је градоначелник Краљева посебно 
истакавши колико је Краљево поносно на свог суграђанина и колико је важно 
подржати и промовисати овакве успехе.  

„Признање је дошло изненада и за мене, јер сам сазнао непосредно пред 
номинацију да ће се то догодити. Нисам имао очекивања с обзиром на то да су 
остали уметници махом са простора Русије. Ради се о врхунским уметницима 
руске правнославне црквене уметности, онима који покривају мозаик, иконопис, 
фрескопис, градитељство“, скромно каже Горан Ристовић. 

Он сматра да је време сазрело да се знања пренесу на друге генерације, 
зато што у формалном смислу увек постоји образовно решење за младе уметнике, 
кроз школе уметничких заната.  

„Дошли смо на идеју да организујемо радионицу која неће бити само пар 
дана него озбиљнијег формата, по могућству и три месеца у летњем периоду, да 
организујемо да се основна знања пренесу младим генерацијама, које ће 
наставити да развијају нашу традицију. Још нисмо одредили тачне датуме, ни 
простор ни време, али се ради озбиљно на томе, праве се програми не би ли се 
анимирало Министарство културе, као и Етнографски музеј, који преко свог Центра 
за национално некултурно наслеђе прати ове појаве, тако да се надам да ћемо у 
наредном периоду то успети да изведемо“, поручио је Ристовић. 

Горан Ристовић је студирао арапски језик и књижевност на Филолошком 
факултету у Београду. Члан је Удружења преводилаца Србије. Говори више 
језика. Члан је Удружења примењених уметника Русије. Професионално се бавио 
превођењем, а каријеру је остварио и у међународној компанији. Уметничким 
радом се активно бави осамнаест година. Паралелено са пословима које је раније 
обављао кренула је и његова едукација у области филиграна, тако да већ десет 
година постоји регистровани уметнички атеље.  

Ристовић је уврштен у монографију Музеја Филигран из Италије међу десет 
најбољих живих мајстора филиграна на планети. Његове радове одликује врхунска 
вештина ручног, уметничког рада у старој, филигранској техници којом су, 
својевремено, на овим просторима владали само мајстори из Призрена. Сви 
предмети су уникатни, ручно рађени, а неки од ових ремек-дела српских 



филигранских уметности налазе се у најзначајнијим православним храмовима 
широм света, као што је шест сребрних филигранских кандила изнад Витлејемских 
звезда у Цркви Христовог рођења. 

„Желео бих да захвалим граду Краљеву, градоначелнику и господину 
Милуну Јовановићу на интересовању и подршци коју константно исказују за мој 
рад. Подршка је почела давних година, али конкретна сарадња је почела 
изложбом у Народном музеју у Краљеву 2015. године и од тада константно прате 
мој рад. Без њихове подршке би све било доста теже“, захвалио је Горан Ристовић 
представницима града Краљева и позвао све који су у могућности да дођу на 
изложбу која ће 9. априла 2019. године, у 19.00 часова, бити отворена у Манаковој 
кући у Београду, када ће бити приказано 15 експоната са, углавном, Косова и 
Метохије. Како је образложио, ради се о престоним крстовима већег формата који 
на известан начин приказују и доказују наше трајање на овим просторима и 
одржавају континуитет из старих времена у овој техници уметничког златарства. 

Пошто је основе заната преузео као зет од таста, Горан Покимица, за свог 
будућег наследника, каже: 

„Имам две кћерке. Очекујем зета који ће се појавити да преузме занат.“ 
 


