
БожоБожоБеоград, 2006.

Белешка о аутору

Божо Вукоје, дипломирани инжењер, рођен је 25. јануара 1980. године у 

Билећи (радо и поносно увек додаје: у Херцеговини).  У Београду  је 2004. 

године завршио Факултет организационих наука (смер Информациони 

системи), а тема његовог дипломског рада била је Дигитална фотографија. 

Ускоро ће стећи и звање магистра на истом факултету

(смер Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације). 

Одмах по завршетку студија на ФОН-у, Божо Вукоје запослио се у предузећу 

Енергопројект- ИнГраф, где ради и сада, као шеф одељења за дигиталну продукцију. 

Аутор је и фотографија на изложби “Визуелне комуникације - Београдска арена”, 

која је - средином октобра 2005. године - била отворена у ликовној галерији 

Енергопројекта, такође у организацији предузећа Енергопројект - ИнГраф.
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са изложбе
“НАШ ХИЛАНДАР”

Овај каталог садржи мањи број фотографија са изложбе ‘’Наш Хиландар” 

која је у организацији предузећа Енергопројект - ИнГраф 

и Задужбине Светог манастира Хиландара била отворена у ликовној галерији 

Енергопројекта од 2. до 15. октобра 2006. године.

На изложби су представљени и пројекти обнове манастира (оштећеног у 

пожару марта 2004. године) које води проф. др Мирко Ковачевић.

Изложба је припремљена у оквиру обележавања 55-годишњице

оснивања и рада Енергопројекта. 

Приход од продатих фотографијa уплаћен је у фонд за обнову Хиландара.

Аутор фотографија је инжењер Божо Вукоје.

ВукојеВукоје
Београд, 2006.
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