
БИОГРАФИЈА 
 

 Свети Сава у својој беседи „О правој вери“ у Жичи (1221.) поручује:  
„Клањамо се и поштујемо и са љубављу целивамо свечасну икону човечанског оваплоћеног 

Бога Слова... Клањамо се и част одајемо и икони пресвете Богородице и иконама свечасних 
Божијих светитеља, уздижући очи душе наше ка првобитном лику.“ 

 
„Покажи ми своју икону, па ћу знати какав си верник.“            Свети Јован Дамаскин 
 
„Иконопис се мора учити само путем копирања старих икона. Копирајући икону човек је 

свестрано упознаје и несвесно долази у додир са оним светом који је у њој.“ 
Монахиња Јулианија Соколова (цитат из књиге Труд иконописца) 

 
Тања Јаношевић, рођена на васкрс 1974. године, завршила је Вишу политехничку школу у 

Београду 1997. године. Школу иконописа завршила је код професора Слободана Витковића, а 
трогодишње искуство у сликању икона стекла је у иконописачком атељеу „Минић“ у Београду. 
 Бави се традиционалним византијским иконописањем, где уз коришћење природних 
материјала (липова даска, туткало, бир креда, јајчани пигменти, шелак и 24-каратно злато) копира 
старе иконе. Њени радови, преко три стотине, налазе се широм земље и иностранства. Овде ћемо 
навести значајније. 
 Са благословом протојереја ставрофора професора др Радомира Поповића, старешине 
цркве Ружице и капеле Свете Петке на Калемегдану, иконописала је 15 празничних престоних 
икона за цркву Ружицу и капелу Свете Петке. 
 Са благословом протојереја Ваје Јовића израдила је 6 празничних икона за цркву 
Александар Невски у Београду. 
 Као сарадник атељеа „Минић“ учествовала је у иконопису више иконостаса за цркве и 
манастире у земљи и иностранству: 

 Иконостас у манастиру Ђипша на Фрушкој гори 

 Иконостас у цркви Светог Саве у Лондону 

 Више икона за цркву Светог Саве на Врачару 
Захваљујући проти Радмилу Стокићу њени радови красе храмове и домове широм Данске, 

Шведске и Енглеске. Посебно место заузимају иконе, дар проте Радмила Стокића породици 
Карађорђевић (Бригита и Владимир) из Копенхагена. Такође се међу важним делима налазе 
целивајућа икона Ђурђица у цркви у Лестеру, као и две монументалне иконе Пресвете Богородице 
Донске и Светог великомученика Георгија, дар породица Бачковић и Самарџија истој цркви. 

Поред моштију Светог великомученика Георгија у Прокупачкој цркви аутор је приложио 
икону светитеља. За манастир Светог апостола Марка на Водицама код Инђије, такође, је 
приложила икону Пресвете Богородице – Живоносни Источник, пред којом се сваког четвртка чита 
акатист за исцељење. 

Остварила је добру сарадњу са иконописачким атељеом манастира Ковиљ у Бачкој и као 
њихов дугогодишњи сарадник израдила је велики број икона. 

Посебно место у њеном раду заузима иконостас за капелу Светог Архиђакона Стефана у 
манастиру Добруну, који је специфичан по томе што су на њему осликане иконе које се ретко 
срећу: Пресвета Богородица – Закључани врт и Христос – Велики Архијереј. 

У свом петнаестогодишњем раду учествовала је на бројним изложбама широм земље.  
Као духовно чедо митроносног протојереја Василија Тарасјева из Руске цркве у Београду 

била је дуго година члан хора у Руској цркви, а касније у цркви Ружици. 
Тражећи мир и спокој, који је иконописцу неопходан у његовом стваралачком раду, 2012. 

године сели се из градске вреве, са својим супругом и две ћерке, у село Прањани, подно Равне 
Горе, где наставља са радом. 
 


