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МОЈ ПРИЈАТЕљ ВЕљКО ПАВЛОВИЋ 
 

Миладин Чолаковић

Вељко Павловић је рођен у Београду 19. јула 1959. године. Одрастао је 
у Земуну где је похађао основну школу и Прву земунску гимназију. Бу-
дући да је био одличан ученик, одлучује се за веома захтевне студије 
физике на београдском универзитету, иако је већ тада имао изражену 
склоност ка уметности. Након успешно завршене треће године, скло-
ност ка уметничком изражавању је ипак превладала и Вељко се уписује 
на студије камере. 

Дипломирао је на Катедри камере Факултета драмских уметности са 
оценом 10 и општим успехом 9,67. Његово школовање било је подржано 
стипендијама Универзитета уметности и Републичког фонда за тален-
те. Као набољи студент, чак два пута је добио награду Катедре камере 
Владета Лукић. Године 1994. награђен је веома значајном Октобарском 
наградом за стваралаштво младих за дипломски рад Хоризонт у ком-
позицији филмске слике. 

Вељко је своју богату професионалну каријеру започео још за време 
студија. Од 1989. са групом колега радио је на стварању визуелно и кон-
цепцијски сасвим нове, тада једине „алтернативне” телевизијске ста-
нице – Трећег канала телевизије Београд. На овој телевизији провео је 
три године радећи као сниматељ и остварио низ запажених иновација у 
стварању телевизијске слике.

Године 1994. снима филм Волим Београд и... у режији Милоша Павло-
вића, који кроз занимљиву причу, музику, игру и допадљиву фотогра-
фију промовише Београд. Овај филм је проглашен за најбољи кратки 
играни филм на Фестивалу документарног и краткометражног филма 
у Београду и исте године је добио Кристалну призму за кратки играни 
филм.
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Спој музике и слике је увек био простор у коме је Вељко радо експери-
ментисао. У сарадњи са групом Фамилија почетком деведесетих година 
снимио је и режирао неколико веома запажених и награђиваних музич-
ких спотова. Сарађивао је и са групама Партибрејкерс, Вуду Попај, са 
Дејаном Цукићем и другима.

Tелевизијска реклама је кратка, али веома комплексна визуелна фор-
ма која се ослања на изузетно прецизну и провокативну фотографију, у 
чијем стварању сниматељ игра кључну улогу. Вељко Павловић се опро-
бао у скоро свим пропагандним филмским и видео формама. 

Радио је визуелно богате наменске филмове за значајне клијенте као 
што су Поштанска штедионица, Пекабета, Лутрија Војводине, Кера-
мика Кањижа, Нафтна индустрија Србије и други.

Остварио је значајне радове и у сфери политичке и економске пропаган-
де. Снимио је преко стотину телевизијских реклама високе продукције 
за највеће маркетиншке агенције и клијенте у Србији, Чешкој, Словач-
кој, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Грчкој. 
Сам је и режирао више десетина пропагандних спотова.

Успешно је сарађивао са многим редитељима као што су Емир Кусту-
рица, Иво Лауренчић, Радивоје Андрић, Срђан Драгојевић, Станко Цр-
нобрња, Милош Павловић, Милутин Петровић, Никола Лежајић, Анд-
ријана Стојковић и други. 

Значајна уметничка остварења постигао је и у областима подводног и 
еколошког филма. За филм Фејт, у Француској је добио значајну на-
граду Океаонографског института Пол Рикар. За исти филм Вељко је 
награђиван више пута у Турској, Италији и Немачкој. 

Развој дигиталне технологије довео је до тога да се замагљују или пот-
пуно бришу границе између визуелних дисциплина. Подручја фотогра-
фије, филма, видеа и класичних ликовних дисциплина више се не могу 
прецизно одредити. Због тога је последњих година Вељко схватао пок-
ретну слику пре свега као простор визуелних уметности, у коме je он 
активно истраживао у својим видео радовима, фотографијама и визу-
елним поставкама. Интензивно ствара у вишемедијским и интерактив-
ним уметнички формама. Веома су запажени и његови уметнички ек-
сперименти са испитивањем позиције посматрача. Сарађује са другим 
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ликовним уметницима и уметничким групама, а последњих година био 
је посебно активан у оквиру уметничке групе Трећи Београд. 

Експериментисање у различитим ликовним дисциплинама инспириса-
ло је Вељка да се упише на Докторске уметничке студије на Вајарском 
одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. У тренутку када нас 
је напустио, био је у завршној фази израде докторског рада.

За Вељка је веома битно питање било очување угледа, стално подизање 
нивоа и заштита професије којом се бавио. Био у оснивачком одбору 
Српске асоцијације сниматеља и члан са звањем директора фотогра-
фије. Сматрао је да је ово уметничко, струковно и едукативно удружење 
од великог значаја за развој професије стварања покретних слика.

Редовни професор Вељко Павловић је био присутан у настави на Ка-
тедри камере ФДУ још од 1994. године, када је примљен као стручни 
сарадник за предмете Филмска камера и Телевизијска камера. Био је из-
ванредан наставник који је предано и одговорно радио. 

Одликовала га је способност да оствари веома динамичан и присан од-
нос и зато је био омиљен међу студентима. Стално радећи у професији, 
преносио им је сва своја знања и стечена искуства, трудећи се да настав-
ни процес стално подиже на виши и савременији ниво.

Од почетка рада на ФДУ показивaо је велику самоиницијативност и 
жељу за сталним осавремењавањем наставе. Пратећи најсавременије 
техничко-технолошке промене у професији стварања покретних слика, 
које неминовно доводе и до промене у креативним поступцима, офор-
мио је предмет Дигитална кинематографија који је предавао неколико 
година. Креирао је многе нове наставне теме као што су Интерактив-
ни филм, 3D филм, Интерактивни WЕB дизајн, стално их прилагођа-
вајићи савременим токовима. 

Поред ФДУ, где је запослен, био је и гостујући професор на Факултету 
ликовних уметности у Београду, где је студентима држао веома запа-
жена и посећена предавања из области филма и фотографије. Вељко је 
инспирисао многе од њих да истражују нове мадијуме и да тако изразе 
своју уметничку мисао.
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Вељко Павловић је био благ и добар човек, скоро увек насмејан. Пош-
тен и правдољубив. Омиљен и цењен међу колегама и студентима. Био 
је фантастичан спој уметничке креативности и инжењерске једностав-
ности. Изузетно образован, умео је да сагледа суштину ствари. Његов 
одлазак је ненадокнадив губитак за све нас, а посебно за супругу Ната-
шу, ћерку Касју и сина Дамјана.

Са Вељком сам радио и дружио се двадесет седам година. За мене је он 
представљао човека на кога се увек могу ослонити.


