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Urodzony w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina), edukację odbył w Ju-
gosławii, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Od młodości kształcił 
się w zakresie muzyki i sztuk wizualnych, a w latach 80. wykonywał 
tradycyjną muzykę zachodnich Bałkanów na festiwalach w Europie 
i na Bliskim Wschodzie. Podczas studiów licencjackich Poskovic 
przez rok studiował kulturę i język nynorsk dzięki sponsorowanemu 
przez rząd norweski stypendium Minnefindet. Z Norwegii przeprowa-
dził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie na State University of New 
York w Buffalo uzyskał stopień magistra sztuk pięknych. 

W swej praktyce twórczej Poskovic wykorzystuje szereg technologii 
w celu zbadania pewnych cech szczególnych obrazów drukowa-
nych: przetworzenia, mnogości, seryjności. W swej pracy wizualnej 
stara się wytworzyć reprezentacje, które nasuwają szersze skoja-
rzenia z tematami przemieszczenia, wygnania, pamięci i pojednania. 
W Majestic Series (Cykl majestatyczny) poprzez połączenie obrazu 
z tekstem Poskovic przemieszcza odczytania druku, dostarczając nie-
oczekiwanego nowego kontekstu i zmuszając widza do nieustannej 
reinterpretacji. W La Souffrance et L’Aventure Series (Cykl cierpienia 
i przygody) czerpie z tak odmiennych wpływów jak obrazki dewo-
cyjne i napastliwe plakaty propagandowe ze Wschodniej Europy. 
W Crossing Series (Cykl przejścia) i Dream Series (Cykl snu) Posko-
vic bada prymitywne strategie wczesnego kina, aby zgłębić osobiste 
i społeczne historie, przemieszczające się tożsamości kulturowe, 
środowiskową transformację, migrację i alienację. 

Prace Poskovica wystawiane były na licznych wystawach indywidual-
nych oraz istotnych międzynarodowych biennale i triennale. Otrzy-
mał szereg znaczących grantów i stypendiów (m.in.: the John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation, John D. Rockefeller Foundation, 
Bellagio Center Italy, J. William Fulbright Comission Senior Research 
Fellowship w Polsce). Jego dzieła prezentowane są na licznych wy-
stawach stałych na całym świecie. 

Endi Poskovic

Cykl przejścia (Crossing Series). Wybór
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One (Ganzeberg)

litografia, 61 × 91,5 cm
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Two (Hälfteberg)

litografia, 53,5 × 68,5 cm 
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Hindenburg

litografia, 57,5 × 76 cm 
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Landscape with a Rock study I with Green Gray Tint (Rocky Reef on the Sea Shore after C.D. Friedrich)

litografia, 74 × 102 cm 
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Test Stone-Untitled Landscape with a Bridge (Distant View after H. Seghers)

litografia, 74 × 102 cm 
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Silverberg

litografia, 51 × 66 cm 
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Spomenberg (veliki)

litografia, 61 × 91.5 cm 
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Zlatan (Deathless Man)

litografia, 53,5 × 37,5 cm 
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