
   

“Живот на Земљи дарован је са неба и зато се свет структуира по космичким законима. Људски 
ритам зависи од ритма космоса и све је у нашем свету узајамно повезано, тако да се у сваком 
појединачном фрагменту може препознати оно што је заједничко. И зато др Зоран Симић својим 
сликама враћа дуг небу осликавајући ту космичку хармонију.
 Иначе, др Зоран Симић рођен је 5. марта 1967. године у Земуну. Дипломирао је на 
Математичком факултету , смер астрофизика, где је и магистрирао и докторирао…
 Ликовним стваралаштвом је почео да се бави током студија… Прва самостална изложба 
организована је у просторијама Планетаријума 1998. године.
...Чак и чувени српски уметник Милић од Мачве није скривао одушевљење када је угледао 
поједине радове др Зорана Симића.
 По доласку на Астрономску опсерваторију своју склоност ка ликовној уметности оплемењује 
кроз ауторску музику коју сам компонује. Велику подршку за многе објављене ликовне радове 
на корицама, публикација и зборницима пружио му је проф др Милан С. Димитријевић. У 
Римској дворани библиотеке града Београда одржане су две изложбе са видео презентацијом 
његовог ликовног стваралаштва…“ 

Београд, 2014.                                                                                                   Радован Илић, професор
Космичко у ликовном стваралаштву астронома др Зорана Симића
Зборник радова конференције “Развој астрономије код Срба VII”

Београд, 18-22, април 2012.
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