Marta Kiš Butterer
Marta Kiš Butterer je bila rojena leta 1961
v Kikindi. Po končani srednji umetniški
šoli Bogdan Šuput se je vpisala na
Akademijo umetnosti v Novem Sadu, kjer
je leta 1984 diplomirala slikarstvo v
razredu prof. Dušana Todorovića in
Milana Blanuše. Od leta 1997 je članica
Zveze združenja likovnih umetnikov
Vojvodine. Zaposlena je kot učiteljica
likovne umetnosti na OŠ Petefi Šandor v
Novem Sadu. Do sedaj je svoja dela
samostojno
predstavila
na
39-ih razstavah. Sodeluje na številnih
umetniških kolonijah in humanitarnih
manifestacijah doma in v tujini.
Februarja 2017 je bila s strani Ministrstva
za šolstvo, znanost in tehnološki razvoj
izbrana za zunanjo svetovalko za likovno
kulturo pri Šolski upravi Novi Sad.
Nagrade:
 Plaketa "Novak Radonić" s strani kolegov slikarjev, Ada - 2002.
 Nagrada "FORUM" za založniško hišo "Forum" iz Novega Sada - za likovnega umetnika leta
2008.
 Umetniška nagrada "Nađapati Kukac Petar" za leto 2014 s strani občine Bačka Topola in
revije “Képes Ifjúság” - Bačka Topola, 09/15/2014.
 Nagrada občinstva na Umetniški koloniji Senta za najboljši akvarel - Senta 18/10/2014.
 Prva nagrada s strani kolegov slikarjev za najboljši akvarel na Senčanski koloniji
akvarelistov - Senta
Večkrat je bila nagrajena tudi za opravljeno pedagoško delo.
 Nagrada "Bogumil Karlavaris" za leto 2016/17 za izreden dosežek in prispevek na področju
umetniškega izobraževanja, ki ji ga je podelila Fakulteta likovnih umetnosti Beograd Beograd, 27/06/2017
 Nagrada za promocijo umetniške in pedagoške teorije in prakse na razstavi “Primeri dobre
prakse”, ki ji ga je podelilo Društvo likovnih pedagogov Vojvodine v letih 2014 in 2016.

“Vojvodina“ kombinirana tehnika (90 cm x 43 cm)

Razstava likovnih del mARTe Kiss Butterer
“ETNO melodije “

“Spavači“ les in volna (80 cm x 92 cm)

Razstavljena dela so nastala med leti 2009 in 2017.
1.

Violončelist, kombinacija lesa in volne

2.

Spavači, kombinacija lesa in volne

3.

Bliznakinje, kombinacija lesa in volne

4.

Điha, điha, kombinacija lesa in volne

5.

Vojvodina, kombinirana tehnika

6.

Ostavština, kombinirana tehnika

7.

Bašta moja mila, les

8.

Obranica, kombinirana tehnika

Razstava v sklopu
11. Mednarodne kiparske
kolonije mladih Črnomelj
je odprta med
19. 2. in 23. 3. 2018
v Kulturnem domu
Črnomelj.

