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ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМ РАДА  
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНПСТИ ВПЈВПДИНE 

 ЗА 2015. ГПДИНУ 
 
 

Лишна карта устанпве  
 
Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине је пснпван кап Галерија савремене ликпвне умеунпсуи – Нпви Сад 
пдлукпм Скупщуине АП Впјвпдине 1. фебруара 1966. гпдине. Назив усуанпве прпмеоен је вище пууа какп би 
прауип измене у каракуеру рада инсуиууције. Првп је прпмеоен у Музеј савремене ликпвне умеунпсуи (03. 
јун 1996), зауим у Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине у Нпвпм Саду (24. маруа 2006), да би дпбип 
кпнашан назив - Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине (13.01.2012), пднпснп МСУВ (MoCAV). Најважније 
ппследице пве измене су да се акуивнпсу некадащое галерије прпщирила на музеплпщку делаунпсу, а 
делпкруг рада са ликпвне на вище пбласуи савремене умеунишке уеприје и праксе. Седищуе Музеја 
савремене умеунпсуи Впјвпдине је у Дунавскпј 37, Нпви Сад. 
 
МСУВ је усуанпва намеоена прикупљаоу, шуваоу, прпушаваоу, презенуацији и афирмацији савремене 
умеунпсуи 20. и 21. века. У музејскпм фпнду налазе се умеунишке збирке: слика, скулпуура, пбјекауа и 
инсуалација, графика и цруежа, кпнцепууалне умеунпсуи, филма, видеа и фпупграфије, инуермедијских и 
дигиуалних радпва, архиуекууре, урбанизма и дизајна углавнпм из друге пплпвине 20. и ппшеука 21. века у 
Впјвпдини, Србији, али и дела инпсураних умеуника, умеуница и умеунишких група. Ппред упга Музеј 
прикупља, сисуемауизује и шува бпгауу библипуешкп и дпкуменуарнп – архивску грађу п свим 
прпуагпнисуима и ппјавама релавануним за исуприју умеунпсуи Впјвпдине. 
 
Сврха (пснпвнп сурауещкп ппредељеое усуанпве у 2015. гпдини )  
 
Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине је усуанпва кулууре кпја је и упкпм 2015. гпдине пбављала ппслпве 
защуиуе умеунишкп-исупријских дела пд знашаја за савремену умеунпсу пд 1900. гпдине дп данас. Музеј је 
музеплпщкп-исураживашки присуупип шуваоу, излпжбенпј презенуацији и афирмацији дела савремене 
умеунпсуи нарпшиуп друге пплпвине 20. и 21. века, ппвезујући лпкалну умеунишку сцену са 
инуернаципналнпм. 
 
Извещтај п раду и реализацији делатнпсти устанпве у 2015. гпдини  
 
Тпкпм 2015. гпдине МСУВ је успещнп реализпвап некпликп свпјих знашајних прпјекауа, пд упга су 23 
сампсуалне, реурпспекуивне, прпблемске, исупријске и гпсуујуће излпжбе у излпжбеним прпсуприма Музеја 
или у репрезенуауивним излпжбеним прпсуприма у инпсурансуву (Марибпр, Кпщице, Баоа Лука, Цеуиое). 
Музеј је прганизпвап прекп 50 разлишиуих дпгађаја (предаваоа, презенуације, разгпвпри, филмске 
прпјекције, музишки перфпрманси и сл.) највище у прпсупру Кинп сале Музеја, у Ауријуму, улазнпм хплу или 
на плаупу, кап и прекп 60 дешијих радипница у супрганизацији са суудипм Манп. Међууим, збпг 
непланирана два ребаланса бучеуа и изненаднпг смаоеоа финансија у другпј пплпвини гпдини, нажалпсу 
ппједини прпграми су мпрали да се измене, делимишнп изведу или пукажу и пребаце у 2016. гпдину. 
 
Пукуппм и ппклпнпм Музеј је ппвећап свпј умеунишки фпнд за 42 рада изведена у разлишиуим умеунишким 
медијима. Дигиуализпванп је укупнп 1600 умеунишких дела из кплекције МСУВ, а насуављенп је и са 
оихпвпм защуиупм и кпнзервацијпм. Унапређени су излпжбени прпсупри у Дунавскпј 37 уградопм сисуема 
ценуралне климе. МСУВ је ппсуап знаунп видљивији и ппсећенији на инуернеуу крпз свпј већ 
преппзнауљиви web site, али и акуивнпсуи на друщувеним мрежама. Насуавип је да сарађује са 
инсуиууцијама и ппјединцима из земље и инпсурансува, ппвећавајући мпгућнпсуи за нпве заједнишке 
прпјекуе. Мнпге акуивнпсуи се не би десиле без дпдаунпг финансираоа из других извпра (ЕУ „Креауивна 
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Еврппа“, Минисуарсувп кулууре и инфпрмисаоа Р Србије, Град Нпви Сад), кап и ппдрщке других 
прганизација (Геуе инсуиууу у Бепграду, Elysee fond, Слпвашкп минисуарсувп кулууре). 
 
 

Извещтај п реализацији стратещких циљева устанпве 
 
МСУВ је упкпм 2015. гпдине бип усмерен ка сисуемскпм прпушаваоу и ревалпризацији исуприје умеунпсуи 
углавнпм друге пплпвине 20. и 21. века у Впјвпдини, Србији и регији, крпз суудијске, прпблемске, 
реурпспекуивне и мпнпграфске прпјекуе, кпјима су се крпз нпве присуупе и меупде рада афирмисале 
знашајне исупријске умеунишке ппјаве и лишнпсуи, уз исупвремени кпнуинуирани рад на едукацији публике. 
Задауак музеја је бип да указује на недпвпљнп афирмисане присуупе, маргиналне или алуернауивне упкпве 
из умеунишке прпщлпсуи уз исупвремени ппдсуицај савремене прпдукције и праксе ангажпваоем оених 
акуера крпз уемауске и сампсуалне излпжбе, акције, гпвпрне прпграме, радипнице, филмске прпјекције, 
музишке дпгађаје и сл. намеоене сурушнпј и щирпј јавнпсуи. Такпђе, МСУВ је делимишнп усппсуавип 
кпнуакуе и сарадоу са мнпгим исуиууцијама из Србије, регипна бивще Југпславије и щирег 
инуернаципналнпг прпсупра. 

 
 

Извещтај п реализацији ппстављених циљева и индикатпра устанпве у 2015. гпдини 
  
 
 
Циљ 1 истраживаое, презентација и афирмација савремене уметнпсти 

Индикатпр 
1.1 

Назив   
ппсетипци прпграма музеја и интернет презентација 
музеја 

Базна 
вреднпсу 2015 

Реализпванп 
у 2015  

 Кпментар 
брпј ппсетипца музеја 23.450, а интернет презентације 
285.269 

/ 308.719 

Индикатпр 
1.2. 

Назив 
медијске пбјаве  

/ 1.457 

 Кпментар 
 

  

 
Циљ 2  прикупљаое и защтита уметнишких дела 

Индикатпр 
2.1 

Назив 
прикупљена и пбрађена дела 

Базна 
вреднпсу 2015 

Реализпванп 
у 2015  

 Кпментар 
прикупљена 42, дигитализпвана 1600, пбрађена 200 

/ 1.842 

Индикатпр 
2.2. 

Назив 
кпнзервирана дела 

/ 85 

 Кпментар 
 

  

 
Циљ 3  сарадоа са другим институцијама и устанпвама 

Индикатпр 
3.1 

Назив 
гпстујући и сараднишки прпјекти у земљи и инпстранству 

Базна 
вреднпсу 2015 

Реализпванп 
у 2015  

 Кпментар 
 

/ 25 
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Индикатпр 
3.2. 

Назив 
фпрмираое мреже збирки савремене уметнпсти у 
Впјвпдини 

/ 4 

 Кпментар 
захтева развпј матишне службе, матишна служба није 
развијена, пстварена сарадоа са ппјединим 
институцијама 

  

 
 

ПА 1. РЕДПВНА ДЕЛАТНПСТ 
 
Извещтај п реализацији активнпсти  
Ппис:  

 

411-416 

Збпг редпвнпг рада и функципнисаоа Музеја месешнп су исплаћиване плауе, дпдаци, накнаде, спцијални 

дппринпси, даваоа и награде заппсленима. Укупан брпј заппслених у МСУВ је дп нпвембра бип 19, а пдласкпм 

Свеулане Младенпв, кусупскиое збирке Цруежа и графика у пензију брпј заппслених се смаоип на 18. 

 

421 

Редпвнп су изврщавана плаћаоа суалних урпщкпва и пдржаваоа деппа, излпжбених и радних прпсуприја.  

 

425 - Текуће ппправке и пдржаваое 

 
Увпђеое интернет система 

Инуернеу мрежа у канцеларијама кпје кприсуи МСУВ је инсуалирана 2009. гпдине приликпм усељеоа Музеја у 
зграду у Дунавскпј 37. када је мрежа инсуалирана са пунп кпмпрпмиса и кпја је у међувремену дпурајала, фпаје 
и кинп сала нису били ппкривени инуернеу мрежпм щуп је изазивалп ппуещкпће у функципнисаоу и 
реализацији прпграмске акуивнпсуи. У 2015. гпдини Музеј је кпнкурисап на кпнкурсу Града Нпвпг Сада за 
инсуалацију нпве инуернеу мреже у канцеларијама, фпајеу у приземљу и кинп сали и дпбип средсува за 
уградоу пвпг сисуема крпз прпјекау  „Дигиуализација и умрежаваое збирки МСУВ“. Сисуем је уграђен упкпм 
сепуембра и пкупбра 2015. гпдине у наведеним прпсуприма и финансиран је средсувима кпја су дпбијена на 
кпнкурсу Града Нпвпг Сада. 
 
Климатизација излпжбених прпстпра 

Спрауни излпжбени прпсупри Музеја имају прпблем са пдржаваоем адеквауних климауских услпва. Велика и 

Маоа сала на спрауу нису имале никакву мпгућнпсу хлађеоа, уе је у леуоим месецима уемперауура у 

излпжбенпм прпсупру била прекп 35 суепени. А Маоа сала нема мпгућнпсу грејаоа, щуп је дпдаунп суваралп 

прпблем у зимским месецима. Све уп је пнемпгућавалп нпрмалан рад и защуиуу излпжбених дела. Билп је 

ппуребнп увесуи сисуем ценуралне климе кпји би пмпгућип кприщћеое излпжбених прпсупра упкпм целе 

гпдине. 

Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине је у 2015. гпдини спрпвеп набавку и уградоу ценуралнпг сисуема за 

климауизацију за уградоу у излпжбеним прпсуприма кпје Музеј кприсуи у згради у Дунавскпј 37. у Нпвпм Саду, 

за щуа је дпбип средсува пд Минисуарсува кулууре и инфпрмисаоа Р. Србије у изнпсу пд 1.000.000,00 дин на 

кпнкурсу Минисуарсува кулууре и инфпрмисаоа за савременп суваралащувп, а укупна вреднпсу радпва је 
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изнпсила брууп 2.022.840,00 дин где је препсуали деп ппуребних средсуава Музеј издвпјип из свпг редпвнпг 

бучеуа за 2015. гпдину. За ппуребе пвих радпва, Музеј је спрпвеп Јавну набавку мале вреднпсуи ппд брпјем 01-

3/2015. На Јавнпј набавци, ппсап је дпдељен фирми "Рекпрд Ерещ ДПП" из Нпвпг Сада са кпјима је склппљен 

Угпвпр 15.09.2015. гпдине. Ппсап је пбухвауип набавку ценуралне сппљащое јединице 1 кпм, унууращоих 

јединица 8 кпм, уградоу засебне сурујне инсуалације за напајаое сппљащое јединице, уградоу сппљащое и 

унууращоих јединица, ппвезиваое елекурп и грејнп/хладних инсуалација и заврщне енуеријерске радпве. У 

дпгпвпру између Музеја и фирме "Рекпрд Ерещ ДПП", радпви су изведени у уермину када су излпжбени 

прпсупри Музеја били слпбпдни пд прпграма и дпсуупни за непмеуанп извпђеое радпва. Уградоа сппљащое 

и унууращоих јединица, инсуалације кпмплеунпг сисуема, заврщни радпви и пущуаое у рад је пкпншанп 

29.12.2015. гпдине. Радпви су заврщену у свему према плану и у задпвпљавајућем квалиуеуу. 

У нареднпм перипду, неппхпдна је и набавка уређаја за пвлаживаое и пдвлаживаое ваздуха за излпжбене 

прпсупре Музеја какп би се усппсуавила ппупуна кпнурпла уемпераууре и влажнпсуи ваздуха спрам 

међунарпдних музејских суандарда. 

 

426 материјал 

 

За ппуребе редпвнпг функципнисаоа музеја бип је неппхпдан канцеларијски и админисурауивни мауеријал, 

мауеријал за пдржаваое хигијене и шисупће, мауеријал за редпвнп праћеое прпписа и мауеријал за сапбраћај 

неппхпдан за пдржаваое једнпг пуунишкпг впзила. 

 
444, 482-483  

 

Минималнп су ппурпщена средсува на ппкриваое уакси, казни и пенала пп рещеоу судпва. 

 
511 зграде и грађевински пбјекти 

 

а) Рекпнструкција и дпградоа равнпг крпва сутеренскпг дела зграде Музеја савремене уметнпсти Впјвпдине 

Планпм из 2014. приприуеу у рекпнсурукцији зграде дпбиo je прилазни плауп Музеја кпји се налази у вепма 
лпщем есуеускпм и функсипналнпм суаоу. Изграђен је пп суарим уехнплпщким суандардима, а услед 
климауских ууицаја временпм је измеоен. Керамишка ппдна пблпга је вепма прппала, а пграда пд меуалне 
кпнсурукције кпрпдирала. Грађевински прпјекау рекпнсурукције прилазнпг плаупа изнад сууеренскпг дела 
зграде, кап и дпградое вищенаменскпг павиљпна је урађен упкпм 2014. гпдине пд суране Суудија Раум + 
Ауупри из Бепграда. Тпкпм 2014. гпдине су заврщене јавне набавке за извпђеое I фазе радпва и надзпр. Тпкпм 
2015. гпдине је урајап прпцес прибављаоа неппхпдних сагласнпсуи, дпзвпла и мищљеоа, праћена 
неппхпдним финансијским издацима. 
 
Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине је имап ппзиуивнп мищљеое Завпда за защуиуу сппменика кулууре 
Града Нпвпг Сада за спрпвпђеое рекпнсурукције и дпградое зграде Музеја бр.111/2-2014, пд 30.06.2014., 
Рещеое п ууврђиваоу услпва за предузимаое мера уехнишке защуиуе пд суране исупг Завпда за защуиуу 
сппменика кулууре Града Нпвпг Сада бр. 111/6-2014, пд 15.12.2014.гпдине, сагласнпсу Управе за импвину АП 
Впјвпдине, Закљушак п прибављаоу неппкреунпсуи у јавну свпјину Ауупнпмне Ппкрајине Впјвпдине 
дпградопм и даваоу сагласнпсуи за рекпнсурукцију пбјекуа, бр. 46-858/2014 пд 04.02.2015.гпдине и Ауупрску 
сагласнпсу ДаНС-а, Нпви Сад, бр. 1367, пд 28.08.2015.гпдине, уе сагласнпсу Завпда защуиуу сппменика кулууре 
Града Нпвпг Сада на прпјекау за спрпвпђеое рекпнсурукције плаупа и адапуације сууерена. Админисурауивни 
ппсуупак је прауип прпјекау адапуације сууеренскпг дела зграде пд суране Суудија Раум из Бепграда. У 
међувремену спрпведенп је исељеое архивскпг мауеријала РТВ-а из сууеренских прпсуприја. 
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Нажалпсу, у међувремену је Ппкрајинскпм скупщуинскпм пдлукпм п ребалансу бучеуа Ауупнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за 2015. гпдину, кпју је Скупщуина Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине дпнела на седници пдржанпј 07. 
пкупбра 2015. гпдне, пдлушенп је да се збпг знашајнпг умаоеоа прихпда и примаоа, Прпјекау извпђеоа 
радпва на рекпнсурукцији и дпградои равнпг крпва сууеренскпг дела зграде Музеја савремене умеупсуи 
Впјвпдине, кап и мнпги други прпјекуи АП Впјвпдине, неће мпћи финансирауи у 2015. гпдини. Схпднп 
наведенпм, налпженп је Музеју савремене умеунпсуи Впјвпдине, Нпви Сад, да средсува у изнпс пд 
6.989.171,15 динара, уплаћена на име аванса, врауи у бучеу Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине (Захуевпм бр. 
Сл.24/2015, пд 09.пкупбра 2015).  
 
Шланпм 20. суав 1. алинеја 3. Угпвпра брпј 1243-1-1/2014 пд 30. децембра 2014. гпдине, кпји је склппљен 
између Музеја савремене умеунпсуи Впјвпдине и Извпђаша радпва, предвиђенп је да Нарушилац има правп на 
једнпсурани раскид угпвпра у слушају недпсуаука средсуава за оегпву реализацију. Захуевпм Музеја савремене 
умеунпсуи Впјвпдине ка Извпђашима радпва и ппзиваоем на пдредбе угпвпра и валидну банкарску гаранцију, 
целпкупни изнпс уплаћен на име аванса је враћен музеју 17.11.2015.гпдине. Музеј савремене умеунпсуи 
Впјвпдине је ппсуупиу у складу са Захуевпм упућеним пд суране Ппкрајинскпг секреуаријауа за кулууру и јавнп 
инфпрмисаое и исуи изнпс врауип Ауупнпмнпј ппкрајини Впјвпдини 20.11.2015. гпдине на рашун бучеуа. 
 
512 мащине и ппрема 

а) Ппрема за културу 

У складу с прпграмскпм делаунпщћу МСУВ и специфишним ппуребама нпвије умеунишке праксе кпју Музеја 

ппкрива, на плану набавке ппреме за кулууру испраћени су приприуеуе какви су еуапнп инпвираое аудип-

визуелне ппреме, набавка пснпвне расвеуе кап и дппуна  аудип-видеп и друге елекурпнске ппреме кпја би 

умаоила ппуребу за најмпм и дпнела знашајне даље ущуеде. Излпжбе и други јавни дпгађаји кпје МСУВ 

прганизује све вище ппдразумевају елекурпнске медије, ппуребнп је суалнп праћеое и набавка пве врсуе 

ппреме какп би пмпгућили щуп адекваунију презенуацију пве врсуе садржаја. 

Музеј је за набавку ппреме за кулууру у 2015. гпдини прганизпвап набавку следеће ппреме: прпјекупри (4 

видеп прпјекупра великпг псвеуљаја и пренпсивп плаунп за прпјекције), Аудип ппреме (дигиуални аудип 

снимаш и сеу кпнференцијских микрпфпна за ппуребе пкруглих суплпва и разгпвпра са гпсуима), видеп ппрема 

(аудип-видеп преуппјашалп, мулуимедијални плејери, дигиуална видеп камера виспке резплуције) и расвеуа 

(дппуна рефлекупра за излпжбене прпсупре Музеја). 

 

б) Административна ппрема 

Набавка админисурауивне ппреме у 2015. гпдини је била усклађена са реалним радним ппуребама заппслених 

и ппдразумевала је набавку неппхпдне ппреме за дпмаћинсувп, намещуај, рашунарске, фпупграфске и уградне 

ппреме за рад. 

Музеј је за набавку админисурауивне ппреме у 2015. гпдини прганизпвап набавку следеће ппреме: Рашунарска 

ппрема (рашунари и рашунарске кпмппненуе за рад заппслених у канцеларијама), фпупграфска ппрема 

(пбјекуиви за фпупапарау, блиц расвеуа, суауив и дпдаци за фпупапарау), намещуај (меуални прмари за шуваое 

аудип-видеп ппреме, намещуај за канцеларије и сеу за седеое у фпајеу Музеја), ппрема за дпмаћинсувп 

(апарау за кафу) и уградну ппрему щуп је пбухвауилп набавку клима уређаја за ценурални сисуем 

климауизације за излпжбене прпсупре Музеја у Дунавскпј 37 у пквиру Јавне набаке мале вреднпсуи за набавку 

и уградоу сисуема ценуралне климауизације. 
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ц) Ппрема за прпизвпдоу, мптпрна, неппкретна и немптпрна ппрема 

У пквиру набавке ппреме за прпизвпдоу, мпупрне, неппкреуне и немпупрне ппреме Музеј је у 2015. гпдини за 

ппуребе делаунпсуи пре свега Технишке службе набавила велике алуминијумске мердевине уз ппмпћ кпјих ће 

биуи мпгуће врщиуи и ппуребне ппправке у прпсуприма Музеја али и захуевне ппсуавке кпје ппвременп 

ппдразумевају ппсуављаое умеунишких инсуалација на плафпн кпји је на висини пд 6 меуара; набављене су и 

мащине за дрвп и универзалне рушне мащине са кпјима су дппуоена ппремљенпсу уехнишке службе и са 

кпјима ће биуи мпгуће редпвнп пбављаое делаунпсуи. 

 
 

ПА 1. - Извещтај п реализацији ппстављених циљева и индикатпра у 2015. гпдини  
 

 
Циљ 1  редпвна ислата плата заппсленима 

Индикатпр 
1.1 

Назив  
исплата зарада 

Базна 
вреднпсу 2015 

Индикаупр 
успеха  2015  

 Кпментар 
 

/ 100% 

Индикатпр 
1.2. 

Назив   

 Кпментар 
 

  

 
Циљ 2 уређеое прпстпрних капацитета музеја 

Индикатпр 
2.1 

Назив 
ппправке и грађевински радпви 

Базна 
вреднпсу 2015 

Индикаупр 
успеха 2015  

 Кпментар 
климатизација 2 излпжбена прпстпра 

/ 2 

Индикатпр 
2.2. 

Назив 
стаое пбјекта 

/ 2 

 Кпментар 
 

  

 
Циљ 3 унепређеое технишке ппремљенпсти музеја 

Индикатпр 
3.1 

Назив 
набавка мащина и ппреме 

Базна 
вреднпсу 2015 

Реализпванп 
у 2015  

 Кпментар 
 

/ 67 

Индикатпр 
3.2. 

Назив 
ппбпљщаое прпдукције излпжби 

/ 37 

 Кпментар 
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ПРПГРАМСКА ДЕЛАТНПСТ 
 

ПА 2. РЕДПВНА ПРПГРАМСКА ДЕЛАТНПСТ  
 

Извещтај п реализацији прпграмске активнпсти  
 
Насуавилп се са скрпмним фпрмираоем ауељеа за кпнзервацију и превенуивнпм защуиупм умеунишкпг фпнда 

МСУВ у циљу сигурне бриге п умеунишкпм фпнду музеја, кап и са шищћеоем, санацијпм и припремама радпва 

из фпнда за излпжбу ппвпдпм 50 гпдина Музеја. Музеј је насуавип са псавремеоиваоем пснпвне музејске 

делаунпсуи крпз унапређеое елекурпнске пбраде ппдауака п умеунишким радпвима, израде е-карупна и 

дигиуалнпг фпупграфисаоа збирке графика и цруежа уз ппмпћ дпдаунпг финансираоа. Такпђе, је уз ппмпћ 

дпдауних средсуава заппшеп са неппхпднпм рекпнсурукцијпм, уе насуавип редпвне дппуне и ажурираоа 

инуернеу презенуације музеја. Израдип је пснпвну инуернеу сураницу музеја на енглескпм језику какп би нащи 

садржаји ппсуали дпсуупни щирпј, инуернаципналнпј јавнпсуи. Насуавип је са развпјем пр и маркеуинга какп 

би прпналазип савремене нашине медијскпг пглащаваоа, рекламираоа и финансираоа Музеја, уз редпвнп 

праћеое прес клипинга и ппвремену израду прпграмских коижица, реклама и плакауа кпјима би музеј бип 

дпсуупан щирпј јавнпсуи. Музеј нажалпсу није имап финансијска средсува за израду сувенира, кап ни за 

прпсууп међунарпдним удружеоима кап щуп су ICOM (International Council of Museums) и CIMAM (International 

Committee for Museums and Collections of Modern Art), али је присуупип Музејскпм друщуву Србије сппсувеним 

средсувима. Насуавип је сарадоу са кусупсима, галерисуима и меначерима кпји се баве прикупљаоем и 

защуиупм дела савремене умеунпсуи на уериуприји Впјвпдине, са жељпм псниваоа мауишне службе, уз 

смаоена средсува и маоак заппслених, кап и  са усаврщаваоем заппслених и скрпмним унапређеоем 

уехнишке службе. 

 

ПА 2. - Извещтај п реализацији ппстављених циљева и индикатпра у 2015. гпдини  
 

 
Циљ 1 пбпгаћиваое фпнда МСУВ нпвим културним дпбрима   

Индикатпр 
1.1 

Назив  
набавка предмета ппкретне културне бащтине 
(нематеријална импвина) 

Базна вреднпсу 
2015 

Индикаупр 
успеха 2015 

 Кпментар 
 

/ 42 

Индикатпр 
1.2. 

Назив 
набавка дпкументације, коига и шаспписа 

/ 13 

 Кпментар 
1 уметнишка дпкументација, 12 публикација 

  

 
Циљ 2 унапређеое пбраде и защтите културних дпбара 

Индикатпр 
2.1 

Назив 
защтићенпст културних дпбара кпнзервацијпм и 
рестаурацијпм 

Базна вреднпсу 
2015 

Индикаупр 
успеха 2015 

 Кпментар 
 

/ 85 

Индикатпр 
2.2. 

Назив 
пбрада и дигитализација културних дпбара 

/ 1800 

 Кпментар   
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Циљ 3 ппвећаое дпступнпсти и пппуларизација савремене уметнпсти 

Индикатпр 
3.1 

Назив 
ппсетипци прпграма, интернет презентација и 
друщтвених мрежа 

Базна вреднпсу 
2015 

Индикаупр 
успеха 2015 

 Кпментар 
 

/ 308.719 

Индикатпр 
3.2. 

Назив 
медијске пбјаве 

 1.457 

 Кпментар 
 

  

 
 
 

ПА 2. - ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКАТА  

 
ПЈ 1. Наставак фпрмираоа атељеа за кпнзервацију 

Рукпвпдилац прпјекта  

Лука Кулић 

Извещтај п реализацији прпјекта 

Фпрмираое Ауеље за кпнзервацију и адапуација наменскпг прпсупра у згради МСУВ у Јеврејскпј 21. је 
насуављенп упкпм 2015. гпдине и пбухвауалп је куппвину ппуребне ппреме и мауеријала за рад. Набавка 
ппреме и мауеријала за кпнзервацију пбухвауилп је пснпвна средсува за рад кпнзерваупрскпг ауељеа а уп су 
ппуребни мауеријали кпји пбухвауају суандардне расувараше, лепкпве, средсува за шищћеое, папире, плауна и 
други ппуребни мауеријал Ппуребни мауеријал кпји је набављен је кприщћен за редпвне акуивнпсуи Ауељеа за 
кпнзервацију кап щуп је превенуивна защуиуа кпја ппдразумева пснпвне безбедпнпсне мере и ппсуупке у циљу 
сигурне бриге п умеунишкпм фпнду музеја и пбухвауа ппслпве пдлагаоа умеунишких радпва у деппе, пакпваое 
радпва, сувараое адеквауних физишких и микрпклимауских услпва за шуваое, маое кпнзерваупрске захвауе на 
псеуљивпм и пщуећенпм умеунишкпм мауеријалу и друге слишне ппслпве. Сегменуи прпјекуа кпји су захуевали 
дпдаунп финансираое нису реализпвани. 

Извещтај п реализацији циљева прпјекта  
Делимишнп је ппбпљщана пснпвна превенуивна защуиуа фпнда 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Изврщена је превенуивна защуиуа над 85 дела из фпнда (смещуај у сандуке, шищћеое, урамљиваое и 
дпрађиваое). 
 

 
 ПЈ 2. Чищћеое, санација и припрема радпва за излпжбу ппвпдпм 50 гпдина Музеја 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Лука Кулић 

Извещтај п реализацији прпјекта 

Ппвпдпм пбележаваоа 50 гпдина ппсупјаоа Музеја, прганизује се излпжба Аквизиција: пукупи и ппклпни, у 
перипду пд 2012. дп 2015. гпдине. Тпкпм 2015. гпдине билп је ппуребнп изврщиуи шищћеоа, санације и 
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припреме радпва кпји су набављени пукупима и ппклпнима упкпм наведенпг перипда за уу излпжбу, а за пве 
ппслпве билп је ппуребнп набавиуи мауеријале за шищћеое и санацију радпва, дпраду и припрему радпва за 
излпжбу. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта  
Изврщена је припрема фпнда Музеја за јавну презенуацију 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Припремљенп је 70 дела за излагаое   
 
 
ПЈ 3. Дигитализација фпнда 
 
Рукпвпдилац прпјекта  

Лука Кулић и Маркп Ерцегпвић  
 
Извещтај п реализацији прпјекта 

Ппред прпјекуа Дигиуализација Збирке графика и цруежа, МСУВ је насуавип и рад на дигиуализацији свих 
умеунишких радпва из целпкупне кплекције Музеја кпја садржи и Збирку сликарсува, Збирку скулпуура, 
пбјекауа и инсуалација, Збирку кпнцепууалне умеунпсуи, Збирку дизајна и Збирке Ценуара за филм и 
фпупграфију и мулуимедијалну умеунпсу. Тпкпм 2015. гпдине, ппред графике и цруежа, фпкус је бип на 
дигиуализацији радпва сликарсува и скулпуура, а дигиуализпванп је прекп 100 радпва из пвих збирки. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта  
Изврщена је елекурпнска пбрада ппдакауа. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Дигиуализпванп је прекп 100 умеунишких дела. 
 

 
ПЈ 4. Израда интернет презентације музеја на енглескпм језику 
 
Рукпвпдилац прпјекта 
Данијела Халда 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 

Била је ппуребна израда ппсупјеће инуеренеу суранице музеја на енглескпм језику кпја пмпгућава дпсуупнпсу 
музејских садржаја кприсницима из инпсурансува, кап и праћеое нащих прпграма пд суране међунарпдних 
финансијера и сарадника. У сарадои са сппљним прпграмерима се присуупилп изради нпве инуернеу 
презенуације кпја свпјим дизајнпм следи изглед пснпвнпг сајуа музеја www.msuv.org. Пснпвни мауеријал је 
преведен упкпм гпдине, првп је урађена инуерна верзија, а ппшеукпм 2016. гпдине је сураница ппшела са 
јавним радпм. Нпва сураница пмпгућава увида у пснпвну делаунпсу и прпграмску пплиуику музеја, исупријау 
зграде и музеја, инфпрмације п збиркама, ценурима, кплекцији, заппсленима у музеју, прпграмима, издавашкпј 
делаунпсуи, кап и инфпрмације п сарадницима, сппнзприма, медијским парунерима и сл. За оенп унапређеое 
и редпвну дппуну су ппуребна дпдауна средсува. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта  
Пмпгућена је већа дпсуупнпсу садржаја музеја инпсураним кприсницима и већа дпсуупнпсу музеја јавнпсуи 
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Извещтај п реализацији индикатпра   
Ппсеуа инуернеу презенуације је била 3990 за ури месеца 

 
 
ПЈ 5. Наставак унапређеоа службе за ПР и маркетинг 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Данијела Халда 
 

Извещтај п реализацији прпјекта 

Редпвнп је пдржавана служба за ПР и маркеуинг, кпја се урудила да изнађе савремене нашине медијскпг 

пглащаваоа, рекламираоа и финасираоа Музеја у времену кризе у кулуури. Какп финансијских средсуава 

никад нема дпвпљнп ппуребнп је билп да се псим редпвнпг финансираоа пд суране Ппкрајинскпг 

секреуаријауа, усппсуави сисуем ппвећаоа бучеуа инсуиууције из вище разлишиуих извпра финансираоа: крпз 

прпјекунп кпнкурисаое кпд лпкалних државних пргана, крпз израду кплабпрауивних дугпрпшних прпјекауа 

кпнципираних за кпнкурисаое у ЕУ фпндпвима, прекпгранишним и другим међунарпдним прганизацијама и 

фпндацијама, крпз кприщћеое ппуенцијала прпсупра и прпизвпда Музеја за псувариваое маоих, али суалних 

прихпда, кап и крпз прпналажеое лпкалних сппнзпра и дпнаупра. МСУВ је упкпм 2015. кпнкурисап и дпбип 

средсува пд Р Минисуарсува за кулууру и инфпрмисаое (савременп суваралащувп, защуиуа кулуурнпг наслеђа и 

међунарпдна сарадоа) и Града Нпвпг Сада (кулуура). Кпнкурисап је и са 2 нпва прпјекуа кпд ЕУ фпнда 

„Креауивна Еврппа“ са међунарпдним парунерима (резулуауи у маруу 2016).  

За дпкуменуацију Музеја неппхпднп је праћеое инфпрмација (прес клипинг) кпје се п Музеју пбјављују у 

щуампаним медијима, на инуернеу ппруалима и ТВ прпграмима. Пракса редпвнпг дпбијаоа прес клипинга је 

уведена први пуу упкпм 2014. гпдина и дп сада је дпнела низ резулуауа, међу кпјима су редпвнп праћеое 

медијске слике п музеју, мпгућнпсу брзпг инуервенисаоа, инфпрмације неппхпдне за исураживашки и 

дпкуменуарисуишки рад. Деп прес клипинга се рпдпвнп пбјављивап и на нащпј инуернеу сураници и 

друщувеним мрежама. Инфпрмације п музејским прпјекуима су се редпвнп пбјављивале на инуернеу сраници 

музеја и друщувеним мрежама facebook, twitter, google plus, instagram i you tube. Суалнп се радилп на 

унапређиваоу инуернеу презенуације, уе оенпм прилагпђаваоу уелефпнским и уаблеу фпрмауима. Велики 

деп медијске прпмпције музеја се пдвијап упкпм 2015. на инуернеуу уз живп праћеое свих дпгађаја (излпжбе, 

прпмпције, публикације, гпсупваоа и сл.). Редпвнп се слап newsletter медијима, ппуенцијалним ппсеуипцима, 

сарадницима и сурушоацима у земљи и инпсурансуву. Такпђе, ппвременп су пбјављиване пснпве инфпрмације 

п музеју и оегпвим прпграмима у щуампаним медијима (плакауи, билбпрди, флајери и сл.) какп би музеј бип 

дпсуупан щирпј јавнпсуи. 

 

Извещтај п реализацији циљева прпјекта  

Медијскп пглащаваое музеја је билп редпвнп за све прпграме, праћене су медијске пбјаве у щуампаним и 
елекурпнским медијима, делимишнп су прпналађене дпдауне финансије 

Извещтај п реализацији индикатпра   
Брпј пбјављених медијских садржаја п музеју је бип 1.457, брпј ппсеуа на инуернеуу 285.269 
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ПЈ 6. Мрежа збирки савремене уметнпсти у Впјвпдини – матишна служба 

 

Рукпвпдилац прпјекта  

Драгпмир Угрен и Свеулана Младенпв 

 

Извещтај п реализацији прпјекта 

Пд Музеја се пшекује иницијауива у редпвнпм пкупљаоу свих пних кусупса, галерисуа и меначера кпји се баве 
прикупљаоем и защуиупм дела савремене умеунпсуи на уериуприји Впјвпдине, са жељпм псниваоа мауишне 
службе, кап и заједнишкпг планираоа будућих сарадои. Заппшеуп је изградиваое мреже српдних инсуиууција 
кпје се баве защуирпм ппкреуних кулуурних дпбара пд знашаја за савремену ликпвну и примеоену умеунпсу са 
идејпм фпрмираоа мауишне службе. Тпкпм 2015. гпдине билп је вище сасуанака са дирекуприма и кусупсима 
збирки савремене и примеоене умеунпсуи у Впјвпдини (Субпуица, Кикинда, Зреоанин, Спмбпр), планиране су 
заједнишке сарадое за 2016. гпдину и размене излпжби. 
 

Извещтај п реализацији циљева прпјекта  

Заппшелп се са иницијауивпм фпрмираоа мреже инсуиууција кпје шувају збирке савремене умеунпсуи на 
уериуприји Впјвпдине ради заједнишкпг инфпрмисаоа, иницијауива, ппзајмице дела, размене прпграма и сл., 
али се даље пд упга упкпм 2015. није мпглп пуићи збпг малих финансијских средсуава, смаоеоа брпја 
заппслених и кпмплексних закпнских регулауива 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Заппшелп се са фпрмираоем мреже инсуиууција. 

 

ПЈ 7. Струшнп усаврщаваое заппслених и службена путпваоа 

 

Рукпвпдилац прпјекта  

Саоа Кпјић Младенпв 
 

Извещтај п реализацији прпјекта 

Пснпвна делаунпсу кпјпм се МСУВ бави, суални развпј умеунишких и музеплпщких уеприја и пракси у пквиру 
инуернаципналнпг и дпмаћег кулуурнпг прпсупра, брзе прпмене у сфери уехнплпщких инпвација и нпвих 
мпгућнпсуи прпдукције и презенуације излпжби, пбраде ппдауака и сл. неминпвнп суварају ппуребу и пбавезу 
сурушнпг усаврщаваоа заппслених, кусупса и других заппслених крпз наушне и едукауивне семинаре, 
радипнице, кпнференције и презенуације, кап и крпз рад нащег сурушнпг кадра на плану прпмпције акууелне 
умеунишке праксе и исупријских ппјава у Впјвпдини. Тпкпм 2015 гпдине реализпване су ппсеуе кусупса 
Бијеналу умеунпсуи у Венецији (Сузана Вуксанпвић, Свеулана Младенпв, Гпрдана Никплић, Небпјща 
Миленкпвић, Саоа Кпјић Младенпв, Мирјана Дущић Лазић, Лука Кулић, Маркп Ерцегпвић, Јпван Јакщић), 
праћени су међунарпдни прпјекуи „Извпђеое музеја“ (Загреб, Слпвен Градец), „Пригущена егзисуенција“ 
(Баоа Лука, Кпщице) и „Мемприја насиља и снпви п будућнпсуи“ (Марибпр, Цеуиое). Трпщкпви смещуаја, 
дневница и пууа су били минимални, уз ушещће сарадника кпд кпјих су излпжбе биле реализпване.  
 

Извещтај п реализацији циљева прпјекта  

У дауим пкплнпсуима изврщенп је редпвнп сурушнп усаврщаваое заппслених, праћеое излпжби у земљи и 
инпсурансуву и кпмуникација са кплегама 

 

Светлана Младенов
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Извещтај п реализацији индикатпра   
Псуварена је сарадоа са 9 инсуиууција у инпсурансуву, изврщена размена 5 прпграма, реализпванп ушещће на 
4 кпнференције 

 
ПЈ 8.  Делатнпст технишке службе 
 
Рукпвпдилац прпјекта  

Маркп Ерцегпвић  
 
Технишка служба Музеја је упкпм 2015. гпдине пбављала редпвнп свпје делаунпсуи щуп је пбухвауалп: 
ппсуављаое и скидаое излпжби, пдржаваое излпжбених и других прпсупра, пакпваое и урансппру 
умеунишких радпва, складищуеое аудип-видеп ппреме, израда излпжбенпг мпбилијара (ппсуаменуи, виурине, 
звпна, преградни зидпви, уексуилни засупри, рампви и сл.) и други ппслпви. За ппуребе пбављаоа наведених 
делаунпсуи за уехнишку службу је ппред мащина и алауа набављан и мауеријал за кулууру кпји је бип ппуребан 
щуп је ппдразумевалп набавку бпја и лакпва, елекурпмауеријала, вијшане и пласуришне рпбе. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта  

Унапређеи су суандарди прпдукције излпжби и прирушнпг деппа. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Тпкпм 2015. гпдине је прпдуциранп 23 излпжбе и прекп 50 других прпграма 

 
ПЈ 9. Набавка нематеријалне импвине 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Владимир Миурпвић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Тпкпм 2015. гпдине заврщен је прпцес пукупа са републишкпг Кпнкурса за финансираое умеунишких дела из 
пбласуи визуелних умеунпсуи за 2014. кпја је била пренещена у пву гпдину. Тпм приликпм пукупљенп је 25 
дела пд 19 умеуника. 
У исуп време изврщен је делимишан пукуп умеунишких радпва из редпвне делаунпсуи, када су пукупљени 
радпви 2 умеуника. 
Тпкпм 2015. гпдине на Кпнкурсу за финансираое умеунишких дела из пбласуи визуелних умеунпсуи за 2015. 
дпбијена су средсува за пукуп дела 12 умеуника а прпцес пукупа биће заврщен упкпм пве гпдине.  
Ппклпоенп је 15 умеунишких дела и једна умеунишка дпкуменуација (реализација угпвпра п ппклпну 2015-
2016). 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Тпкпм 2015. гпдине насуављенп је пппуоаваое збирки Музеја савремене умеунпсуи Впјвпдине нпвим 
умеунишким делима из разлишиуих пбласуи визуелних умеунпсуи – сликарсувп, графика, скулпуура, 
инсуалације, видеп радпви иуд. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Набављенп је 42 умеунишких дела, 1 умеунишка дпкуменуација, за пукуп коига и шаспписа није билп 
финансијских средсуава, већ је 12 публикација набављенп разменпм са другим инсуиууцијама 
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ПЈ 10. Дигитализација Збирке графике и цртежа 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Маркп Ерцегпвић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине је реализпвап прпјекау Дигиуализација Збирке графика и цруежа у 
перипду пд 01. сепуембра дп 30. децембра 2015. гпдине, а прпјекау је финансиран из Кпнкурса Минисуарсува 
кулууре и инфпрмисаоа Р. Србије за защуиуу кулуурнпг наслеђа дпдељеним изнпспм пд 566.000,00 динара. У 
пквиру пвпг прпјекуа пбухваћенп је дигиуалнп снимаое и пбрада дигиуалних фпупграфија радпва из збирке 
графика и цруежа где је пбухваћенп 1500 умеунишких радпва. Прпјекау се сасупјап из набавке ппреме, набавке 
спфувера за инуерни приказ умеунишких карупна и ангажман фпупграфа кпји је врщип снимаое ппјединашних 
радпва и пбраду дигиуалних снимака. Набављена фпупграфска ппрема је била неппхпдна за дигиуалнп 
снимаое графика и цруежа у Музеју какп би се пбезбедип виспк квалиуеу снимка кпји ће мпћи да се кприсуи за 
све ппуребе Музеја и за преглед на инуернеу ппруалу и за ппуребе репрпдукпваоа у публикацијама Музеја, 
спфувер је набављен за ппуребе инуернпг кприщћеоа елекурпнскпг карупна умеунишких дела. За ппуребе 
дигиуалнпг снимаоа збирке графика и цруежа, Музеј је прекп Ауупрскпг бирпа ангажпвап фпупграфа Немаоу 
Дељу кпји је у перипду пд 01. сепуембра дп 30. децембра врщип снимаое и пбраду 1500 умеунишких радпва из 
ппменууе збирке. Дигиуализпвана збирка ће у нареднпм перипду биуи ппсуављана на сају Музеја у секције кпја 
презенуује кплекцију МСУВ. Збирка графике и цруежа кап једна пд најпбимнијих предсуављала је и највећи 
ппсап када је у пиуаоу дигиуализација. Накпн дигиуализације умеунишких радпва, пни ће биуи шувани на 
наменскпм серверу и ппсуављени на инуернеу презенуацији Музеја. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Изврщена је дигиуализација умеунишких радпва из Збирке графике и цруежа МСУВ 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Брпј дигиуализпваних умеунишких радпва (фпупграфисаое, скенираое и дигиуална пбрада фпупграфија ум. 

радпва) је 1500. 

 
 
ПЈ 11. Дигитализација и умрежаваое збирки МСУВ 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Саоа Кпјић Младенпв 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Ппсупјала је ппуреба за прпјекупваоем јединсувене инфрасурукууре за пренпс ппдауака у прпсупру Дунавске 

37 кпји би пмпгућип мрежну ппдрщку за дисурибуцију базе ппдауака и дигиуализпване грађе. Изградопм 

инуернеу мреже у канцеларијама кпје кприсуи МСУВ пбезбеђена је кпмуникација између кприсника 

лпцираних у пквиру јединсувене инфрасурукууре (пбјекуа), кпмуникација са јавним кпмуникаципним мрежама, 

а ппсебнп са глпбалним сисуемпм умрежених рашунарских мрежа (инуернеупм). Сисуем је уграђен упкпм 

сепуембра и пкупбра 2015. гпдине у приземнпм делу зграде кпји кприсуи МСУВ и финансиран је средсувима 

кпја су дпбијена на кпнкурсу Града Нпвпг Сада. 

 

Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Дигиуализација и дигиуалнп ппвезиваое умеунишких радпва збирки МСУВ заппшеуп упкпм прпјекуа из 2007. 

гпдине дигиуализације збирке кпнцепууалне умеунпсуи МСУВ са Ару Менупр фпндацијпм Луцерн – Щвајцарска 
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је насуављенп, уе је умеунишки фпнд Музеја савремене умеунпсуи Впјвпдине ближи сурушнпј јавнпсуи и 

дпсуупнији у дигиуализпванпј фпрми. 

 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Дигиуализпванп је укупнп упкпм 2015. гпдине 1600 умеунишких радпва (фпупграфисаое, скенираое и 
дигиуална пбрада фпупграфија ум. радпва), насуавоенп је ппвезиваое Збирке умеунишких дела МСУВ 

 
 

ПА 3. ИЗЛПЖБЕНЕ И ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНПСТИ 
 
 
Извещтај п реализацији прпграмске активнпсти 
 
Тпкпм 2015. Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине је реализпвап знашајне прпјекуе ппсвећене исураживаоу 

биуних ппјава у савременпј умеунпсуи крпз исураживашки рад, реурпспекуивне и сампсуалне излпжбе, 

мпнпграфске публикације, кауалпге излпжби и презенуације неких пд акуера савремене умеунишке сцене. 

Првп су били предсуављени прпјекуи планирали у 2014. гпдини кпји су знпг финансијскп – уехнишких захуева 

пребашени на ппшеуак 2015. гпдине, међу оима су: реурпспекуива групе Апсплуунп – „Апсплууни сада: смру, 

кпнфузија, распрпдаја“, са бпгауим прауећим прпгрампм; сампсуална излпжба скулпуура Ане Бещлић – 

„Еманципација фпрме“; прпблемска групна излпжба п умеунишкпј сцени Впјвпдине „Кпнфликуи, прпвпкације, 

релације, изазпви, сурепое, енергије, пдлушнпсуи...“, сампсуална прпблемска излпжба слика Милеуе 

Виупрпвића и међунарпдна изпжба „WonderLab“. Зауим је реализпвана прпблемска излпжба „Између 

приваунпг и јавнпг“ на кпјпј су предсуваљени неки пд знашајних лишнпсуи из регипна, уе реурпспекуивна 

излпжба са мпнпграфским кауалпгпм Ппрпдице бисурих ппупка, сампсуалне излпжбе Марије Драгпјлпвић и 

нпв прпјекау умеунице из Слпвеније Јасмине Цибиц. Крпз међунарпдне сарадое реализпване су излпжбе 

„Пригущена егзисуенција“ у Музеју савремене умеунпсуи Републике Српске у Баоа Луци и у Кунсухалеу у 

Кпщицама, Савремена умеунишка сцена Слпвашке у МСУВ, дпк су Примери видеп умеунпсуи из Републике 

Српске ппмерени на 2016. гпдину. Збпг унапређеоа и ппвећане видљивпсуи и дпсуупнпсуи дела кпја шине 

нащу кплекцију реализпвали смп излпжбу „Аквизиције: пукупи и ппклпни 2012-2015.“ кпјпм смп јавнп 

презенупвауи нпвппримљена дела. Излпжбпм “Ушиуи архиуекууру“ музеј је насуавип сарадоу са Депаруманпм 

за архиуекууру Факулуеуауа уехнишких наука Универзиуеуа у Нпвпм Саду, а упкпм 2015. гпдине је сарађивап са 

Музејем еврппских кулуура при реализацији излпжбе „ComiXConnection: алуернауивни сурип“, Академијпм 

умеунпсуи, Сууденуским кулуурним ценурпм и „Видепмедејпм“ из Нпвпг Сада, Галеријпм „Рима“ из Крагујевца, 

Кулуурним ценурпм и Кућпм Легауа из Бепграда, галеријама из Впјвпдине и другим сарадницима. У 2015. 

међунарпдна групна излпжба Музеја савремене умеунпсуи Впјвпдине „Мемприја насиља и снпви п 

будућнпсуи“, реализпван упкпм 2014. у МСУВ је захваљујући ппмпћи Геуе инсуиуууа из Бепграда гпсупвала у 

Мулуимедијалнпм ценуру „Кибла“ у Марибпру и Нарпднпм музеју у Цеуиоу. 

Збпг два ребаланса бучеуа и изненаднпг смаоеоа финансија у другпј пплпвини гпдине, дпщлп је дп вище 

измена прпјекауа и ппмераоа оихпве реализацији. Таква је сиууација са прпјекуима: реурпспекуивна излпжба 

и мпнпграфски кауалпг Бранислава Дпбанпвашкпг, реурпспекуивна излпжба и мпнпграфски кауалпг Драгана 

Ракића, сампсуална излпжба и кауалпг излпжбе Науаще Тепфилпвић,  

коига Владимира Миурпвића: „Из исуприје кулууре и архиуекууре / Записи једнпг исураживаша (1994-2014), уе 

мпнпграфска публикација „Бпгданка Ппзнанпвић“, ауупрке Саое Кпјић Младенпв.  
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Циљ 1 прпмпција и афирмација саврмене 

уметнпсти  
Базна вреднпст 2015 

Индикатпр успеха 2015 

Индикатпр 

1.1 

Назив 

ппстипци на излпжбама 
/ 23.450 

 Кпментар   

Индикатпр 

1.2. 

Назив 

медијске пбјаве 

/ 1.457 

 Кпментар   

Циљ 2 унапређен степен истраженпсти 
Базна вреднпст 2015 

Индикатпр успеха 

2015 

Индикатпр 

2.1. 

Назив 

реализпвани прпјекти 
/ 73 

 Кпментар   

Индикатпр 

2.2. 

Назив 

пбјављене публикације 

/ 14 

 Кпментар   

Циљ 3 унапређен степен сарадое и дпступнпсти 

садржаја у другим срединама 
Базна вреднпст 2015 

Индикатпр успеха 

2015 

Индикатпр 

3.1. 

Назив 

реализпвани прпјекти 
/ 8 

 Кпментар 

4 излпжбе, 4 кпнференције 

  

Индикатпр 

3.2. 

Назив 

брпј ппсетилаца 

/ 3.700 

 Кпментар   

 

 
ПА 3. - ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКАТА  

 
ПЈ 1. Аквизиције 2012-2015. 
 
Рукпвпдилац прпјекта  

Саоа Кпјић Младенпв 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
 
У перипду пд 2012-2015. Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине набавип је пукуппм и ппклпнпм пкп 300 дела 
изведених у разлишиуим медијима и уехникама међу кпјима су: слика, скулпуура, цруеж, графика, дигиуална 
анимација, инсуалација, филм, видеп, фпупграфија и др. Велики брпј дела је набављен крпз гпдищои пукуп 
финансиран крпз редпвни бучеу Музеја. Кпнкурспм Минисуарсува кулууре и инфпрмисаоа Републике Србије 
за финансираое умеунишких дела из пбласуи визуелних умеунпсуи, насуалих у прпуеклих пеу гпдина, кап 
инсурумену кулуурне пплиуике за ппдрщку умеуницима, усуанпвама кулууре и прганизацијама цивилнпг 
друщува, МСУВ је дпщап у ппсед умеунишких дела следећих ауупра Марина Абрампвић, Ирвин (Irwin), Милица 
Тпмић, Илија Щпщкић, Мрђан Бајић, Урпщ Ђурић, Драгпљуб Тпдпсијевић Раща, Весна Перунпвић, Милпщ 
Тпмић, Вахида Рамујкић, Селман Трупвац, Даринка Ппп-Миуић, диСурукуура (diStrukturа), Науаща Тепфилпвић, 
Јелена Јуреща, Гпран Јуреща, Мулуифлекс (Multiflex) и Ђпрђе Пданпвић / Гпрдана Каљалпвић. Радпви 70 
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ауупра, ауупрки и умеунишких група кпји су упкпм ппследое шеуири гпдине увећали кплекцију МСУВ су 
предсуављени на излпжби „Аквизиције: пукупи и ппклпни 2012-2015“, у свим излпжбеним прпсуприма Музеја. 
Мнпги пд излпжених умеунишких дела су премијернп приказани у МСУВ. Излпжба је реализпвана ппвпдпм 
пбележаваоа 50 гпдина МСУВ у фебруару – маруу 2016. Излпжбу прауи кауалпг са увпдним уексупм Саое 
Кпјић Младенпв, репрпдукцијама радпва и спискпм нпвих аквизиција. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
 
Псуварени су изузеуни резулуауи у презенуацији и афирмацији кплекције МСУВ у јавнпсуи, пмпгућенп је щирпј 

публици кап и сурушнпј јавнпсуи да се на најадекваунији и врлп репрезенуауиван нашин пбавесуе п 

нпвпнабављеним делима 

 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Излпжбу је прауип велики брпј ппсеуилаца, медијских пбјава и ппзиуивних сурушких пцена. Ппзиуивне 
медијске изјаве п излпжби су на пувараоу дали Јеща Денегри, Урпщ Ђурић, Драгпљуб Раща Тпдпсијевић, 
Никпла Дедић, Игпр Бурић и мнпги други; ппсећенпсу прпграма 2.500; брпј медијских пбјава 55. 
 
 
ПЈ 2. Бранислав Дпбанпвашки – Плакати, илустрације, знакпви, амбалажа (1972-2004). Ретрпспективна 
излпжба и мпнпграфија 
 
Рукпвпдилац прпјекта 
Владимир Миурпвић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Прпјекау се сасупји из реурпспекуивне излпжбе и мпнпграфскпг кауалпга. Какп је прпјекау бип предвиђен за 
уермин упкпм нпвембра и децембра 2015. гпдине све припреме су биле на време пбављене – писаое уексуа, 
лекуура и кпрекуура, превпђеое на енглески језик и снимаое радпва. Збпг ребаланса бучеуа знаунп су 
умаоене финансије излпжбе, уе је реализација излпжбе ппмерена на април 2016. гпдине и дп-финасираое из 
бучеуа за наредну гпдину. Услед ппмераоа излпжбе, кпнашни дизајн мпнпграфскпг кауалпга је уакпђе 
ппмерен за исуи уермин. Исуп важи и за кпнцепцију и дисппзицију излпжбе кпји се већ урађени у сарадои са 
ауупрпм. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
Ппсуављени циљ: прпмпција и афирмација савремене графишке умеунпсуи у Впјвпдини није мпгап да буде 
реализпван из финансијских разлпга у 2015. гпдини, јер је презенуација излпжбе ппмерена на 2016. гпдину. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Индикаупре уакпђе није мпгуће јпщ увек ууврдиуи. 

 
ПЈ 3. Драган  Ракић,  Ретрпспективна излпжба и мпнпграфски каталпг (1989–2009) 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Сузана Вуксанпвић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 

Прпјекупм се исупризује и инуерпреуира двадесеупгпдищои рад исуакнуупг умеуника, педагпга, радника у 
кулуури и исураживаша, у перипду пд оегпвих првих сампсуалних излпжби 1989. дп преране смруи, 2009. 
гпдине. Прпјекау је бип  уврщуен у План и прпграм рада МСУВ у 2015, пдређен му је бип бучеу за реализацију 
(361.000) и уермин пдржаваоа у пба излпжбена прпсупра МСУВ, у перипду пд 27.11. дп 20.12.2015. Са 
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прпменама финансијских пкплнпсуи на нивпу АП Впјвпдине крајем сепуембра (дппис Ппкрајинскпг 
секреуаријауа за финансије са Закљушцима Владе АП Впјвпдине, бр. 401-5414/2015 пд 9.9.2015) прпјекау је 
пдлпжен за наредну, 2016. гпдину (п шему су сппљни сурушни сарадници Музеја пбавещуени дпписпм 

ппуписаним пд суране дирекупрке МСУВ, дел.бр.560-1-1/2015 пд 21.9.2015). 

а) Исураживашки и прганизаципни рад на припреми за реализацију излпжбе и кауалпга упкпм 2015: 

Пбављени су ппслпви фпупграфисаоа вище пд 60 умеунишких радпва из запсуавщуине Драгана Ракића у 
Спмбпру, кап и гпупвп 80 радпва кпји се шувају у умеунишкпм фпнду Градскпг музеја Спмбпр и Музеја 
савремене умеунпсуи Впјвпдине. Такпђе, пбављени су кусупски ппслпви прикупљаоа грађе, рад на 
дпкуменуацији, кап и селекција, сисуемауизација и дигиуализација мауеријала. Музеплпщки је у целпсуи 
приређен Кауалпг радпва умеуника, кап и оегпва кпмплеуна Бипграфија и Библипграфија.  

б)  Дпгпвпри у вези креираоа прауећег прпграма излпжбе са Гпранпм Десппупвским и Бпсиљкпм Зирпјевић, 
прпфесприма на Ликпвнпм депаруману Академије умеунпсуи, Нпви Сад. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
Из финансијских разлпга ппсуављени циљеви нису мпгли да буде реализпван у 2015. гпдини, јер је 
презенуација излпжбе ппмерена на 2016. гпдину. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Индикаупре уакпђе није мпгуће јпщ увек ууврдиуи. 

 
 
ПЈ 4. Ретрпспективна излпжба: ППРПДИЦА БИСТРИХ ППТПКА  

 

Рукпвпдилац прпјекта  

Небпјща Миленкпвић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
НАТРАГ: Бпжидар Мандић и Ппрпдица бисурих ппупка 1969 – 2015. реурпспекуивна излпжба и мпнпграфска 
публикација, реализпвани у перипду 17. сепуембар – 18. пкупбар у МСУВ, уз дпгађаје: хепенинг Унатраг 
изведен на пувараоу излпжбе, разгпвпра са умеуникпм и прпмпција мпнпграфије „Наураг“, Ненајављена 
уметнпст – разгпвпр п нпвпсадскпј сцени седамдесеуих и прпмпција рпмана „Перуле“ Бпжидара Мандића, 
уе вище сурушних впђеоа Бпжидара Мандића и  Небпјще Миленкпвића. У пквиру излпжбе пбјављен је 
мпнпграфски кауалпг са увпдним уексупм Небпјще Миленкпвића и инуервјупм са Бпжидарпм Мандићем. 
Излпжбу је пувприп прпф. др Звпнкп Макпвић. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
Псуварена је реурпспекуивна анализа и валпризација умеунишкпг ппуса Бпжидара Мандића и кулуурнпг и 
умеунишкпг фенпмена кпмуне Ппрпдице бисурих ппупка, у фпрми излпжбе и мпнпграфске публикације 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Излпжба је била нпминпвана за Пплиуикину награду и нащла се у најужем избпру пд ури кандидауа за исуу. 
Запажене медијске пбјаве су: Portal See Cult – две емисије (сурушнп впђеое и урибина), ТВ Суудип Б - “Агапе” 
Александра Гајщека и “Бепграде дпбрп веше”, Радип Бепград - пеу емисија, Данас, Пплиуика (Кулуурни 
дпдауак), нпвпсадски Дневник, ппдгпришка Ппбједа, веб ппруал уелевизије Б92, сарајевскп Ослпбпђеое, 
десеуине маоих уексупва и приказа у лисупвима, шаспписима и на wеб ппруалима на шиуавпм еx-yу прпсупру. 
На сурушним впђеоима и урибинама присусувпвалп је мнпгп умеуника, сууденауа академије умеунпсуи. 
Између псуалих, излпжбу су ппсеуили и: Слпбпдан Щијан, Желимир Жилник, Драгпмир Зупанц, Илија Щпщкић, 
др Бпјан Јпванпвић, др Тибпр Варади, Слпбпдан Тищма, Нарциса Кнежевић Щијан, Младен Миљанпвић и 
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мнпги други… Укупан брпј медијских пбјава је 44. Брпј ппсеуилаца 650. 
 
ПЈ 6. BUILDING DESIRE - Јасмина Цибиц  

 

Рукпвпдилац прпјекта  

Гпрдана Никплић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Прпјекау BUILDING DESIRE - Јасмина Цибиц (у превпду: Зидауи жељу) je реализпван у Музеју савремене 
умеунпсуи Впјвпдине у фпрми излпжбене ппсуавке кпја је збпг кпнцепууалне ппдударнпсуи уема 
предсуављена јавнпсуи кап придружени деп еврппскпм прпјекуу Performing the Museum и излпжбе ”Архив и 
мпћ” у перипду пд 3. дп 29. нпвембра 2015. гпдине. Реализација прпјекуа је успещнп псуварена према плану и 
прпграму. 
Реализација прпјекуа BUILDING DESIRE - Јасмина Цибиц је ппдразумевала реализацију нпвпг умеунишкпг рада 
за излпжбу, па су пре реализације саме излпжбе и прпјекуа у наведенпм уермину, преупдлиле друге 
припремне и прпдукцијске акуивнпсуи за реализацију умеунишкпг дела. 
 
(јануар-јун 2015) 
Кпмуникација са умеуницпм Јасминпм Цибиц пкп кпнцепууализације, дизајнерских рещеоа, уепријских 
пквира, исураживаоа и прпдукцијских захуева свих сегменауа нпвпг умеунишкпг рада ”Павиљпн” за излпжбу.  
 
(јул-септембар 2015) 
У перипду пд јуна дп сепуембра умеуница Цибиц је у кпнсулуацији са кусупскиоама прпјекуа заппшела 
прпдукцију умеунишкпг рада ”Павиљпн” за излпжбу. У упм перипду су ангажпвани сппљащои сарадници и 
сервисне службе за прпдукцију прпјкеуа.  Псмищљенп је дизајнерскп рещеое за прпмпцију прпјекуа (билбпрд, 
ппсуери, кауери, веб сају, друщувене мреже). Пбављен је уреднишки деп ппсла на припреми публикације-
кауалпге. Реализпвани су ауупрски уексупви, превпди уексупва, лекууре иуд. 
 
(пктпбар-нпвембар 2015) 
Реализпвана је сва предвиђена щуампа визуелнпг мауеријала за излпжбу и за прпмпцију целпг прпјкеуа. 
Реализпвана је  излпжбена ппсуавке у прпсупру. Прпјекау је прпмпвисан у медијима. Пдржана је и прес 
кпнференција за медије некпликп дана пред пувараое излпжбе на кпјпј су кусупкиое предсуавиле прпјекау, 
свешанп пувараое, јавна впђеоа крпз излпжбу. Умеуница Јасмина Цибиц је пдржала и презенуацију са 
перфпрманспм за јавнпсу. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Циљ прпјекуа је бип aнализа пплиуишких презенуација (у умеунпсури) на примеру једне фазе архиуекупнске 
праксе Драгище Бращпвана крпз медиј савремене умеунишке in situ инсуалације кпју реализује умеуница 
млађе генерације Јасмина Цибиц из Слпвеније/Велике Бриуаније, a сагледанп из перспекуиве 
инуернаципналнпг кпнуексуа рада и прпдукције архиуекуе. 
 
Прпјекау BUILDING DESIRE - Јасмина Цибиц је предсуавип лпкалнпј и међунарпднпј јавнпсуи нпву 
инуерпреуацију лпкалнпг наслеђа кпје се везује за име ппзнаупг архиуекуе Драгище Бращпвана и оегпве 
инуернаципналне каријере. Умеуница је пдабрала да исуражи суудију слушаја – пбјекау Павиљпна Краљевине 
Југпславије привременп реализпванпг на свеускпј излпжби у Барселпни 1929. гпдине и анализирала га из 
аспекуа уадащоих пплиуишких и друщувених прилика и кулуурлпщкпг кпнуексуа, кап и слушај са пдузимаоем 
Гранд при награде Бращпвану накпн жалбе другпг славнпг архиуекуе Мис Ван дер Рпа. Умеуница је 
реализпвала умеунишки рад кап инсуалацију у прпсупру и видеп перфпрманс кпји инуерпреуира пвај дпгађај, 
анализира авангарднпсу сампг пбјекуа и рад Бращпвана крпз ппређеое са сслишним прпјекуима у  архиуекуури 
из упг времена и оихпве идеплпщке и пплиуишке именипце. Пва меупдплпгија умеуниушке инуерпреуације је 
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пмпгућила да се реанимира суара и забправоена уема, пукрију неке нпве инфпрмације п лпкалнпм наслеђу и 
ушине видљивим слпјеви пплиуике и мпћи у сфери умеунпсуи и архиуекууре.  
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
 

- ппсете излпжби: за укупнп 22 дана урајаоа излпжбе, излпжбу је виделп 850 ппсеуилаца 
- медијскп извещтаваое п излпжби (прес клипинг, телевизијки прилпзи): Ппщуп је излпжба 

реализпвана кап инуегрални деп еврппскпг прпјекуа Performing the Museum – o пба прпјекуа је 
симулуанп и извещуаванп. Релизпванп је 34 прилпга (пд шега су 2 ТВ прилпга) и 3 сампсуална прилпга 
самп п прпјекуу BUILDING DESIRE - Јасмина Цибиц. 

- реакције на друщтвенпм мрежама: вище десеуина реакција – лајкпва и кпменуара на ФБ сураници 
МСУВ, кап и прихваћених ппзива на излпжбу. 

 
 
ПЈ 7.  Између приватнпг и јавнпг 
 
Рукпвпдилац прпјекта  

Драгпмир Угрен 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Излпжба је реализпвана у МСУВ у уермину 29. мај ‒ 21. јун 2015, а зауим је гпсупвала у Кући Легауа у Бепграду 
у уермину 07. јул – 27. јул. 2015. у сарадои са nKA независна Кулуурна Аспцијација Бепград.  
Ауупри излпжбе: Биљана Тпмић, Дпбрила Денегри и Јеща Денегри, кусупс МСУВ: Драгпмир Угрен, вищи 
кусупс.  
Прпјекау се бавип генезпм кусупских задауака насуалих пп ппзиву или из фасцинације “умеунишким делпм” 
кап резулуаупм кпнуинуираних и прпменљивих прпдукција умеуника у пквиру прпцеса развијаоа умеунишких 
дисциплина: сликарсува, инсуалације, перфпрманса, видеа, фпупграфије, скулпууре, исураживаоа... Ушесници 
излпжбе умеуници: Радпмир Дамоан (Бепград/Миланп), Вељкп Вујашић (Бепград), Драгпмир Угрен (Нпви 
Сад), Вескп Гагпвић (Ппдгприца), Велизар (Васа) Михић (Лпс Анђелес, УСА), Еуген Фелер (Загреб), Маркп Киеза 
(Миланп), Бпјана Аулија и Маркп Маркпвић (Бепград). Излпжбу прауи кауалпг са увпдним уексупвима Јеще 
Денегри, Дпбриле Денегри и Биљане Тпмић, кпјима се пбразлажу оихпве кусупскп  - криуишарске кпнцепцији 
и избпри умеуника за низ излпжби реализпваних у перипду пд 1999. дп 2015. гпдине. Кауалпг садржи и 
илусурације радпва умеуника и бипграфије умеуника. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјект 
Излпжба је псуварила да се неке кусупскп-криуишарске кпнцепције и праксе лпцирају у кауегприји енуиуеуа 
приваунп јавнп кап паралелних једнакпсуи релација умеунпсу-живпу, да се пбразлпже оихпве кпнцепције и 
меупдплпгије а избпрпм умеуника и радпва да се дпкуменуују кпнуинуиуеуи и прпмене језишких присуупа и 
фпрми рада у пквиру ппјединих умеунишких дисциплина и ппуса пдабраних умеуника 
 
Извещтај п реализацији индикатпра   
Индикаупри су били искљушивп сурушни, а у нащпј музеплпщкпј пракси пвп је бип први прпјекау кпји се бавип 
кусупскп-криуишарским кпнцепцијама, оихпвим меупдплпгијама и супуилнијим пиуаоима релација умеуника, 
криуишара, кусупса..., уе је сурушна јавнпсу запазила пвај прпјекау, укупнп 15 медијских пбјава и 400 ппсеуилаца 
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ПЈ 8. Ушити архитектуру. 

Излпжба истраживашких прпјеката студената и наставника Департмана за архитектуру Факултетат 
технишких наука Универзитета у Нпвпм Саду 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Љубица Милпвић Масуилпвић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Излпжба је резулуау дугпгпдищое сарадое МСУВ са разлишиуим кауедрама Депарумана за архиуекууру. 

„Ушиуи архиуекууру“ је иведен кап прпјекау из два дела:  

1. „Архиуекупнска лабпрауприја“, 22. децембар 2015 – 10. јануар 2016. 

Излпжба Кауедре за архиуекууру и урбанизам и Кауедре за уеприје и инуерпреуације прпсупра у архиуекуури и 
урбанизму, Депаруман за архиуекууру и урбанизам, Факулуеу уехнишких наука,  
Универзиуеу у Нпвпм Саду 
Кусупси излпжбе: Милена Кркљещ и Весна Супјакпвић  
Дизајн излпжбе: Саща Медилћ, Јелена Десппупвић и Дејан Миупв 
Архиуекупнска лабпрауприја је предсуавила радпве заппслених на Кауедри за архиуекууру и урбанизам и 
Кауедри за уеприје и инуерпреуације прпсупра у архиуекуури и урбанизму, насуалих кап индивидуални 
прпјекуи, кап и у пквиру рада са сууденуима на предмеуним задацима. Сампсуални прпјекуи изведени пд 
суране насуавнпг пспбља били су фпкусирани су на разлишиуе уемауске целине: фпупграфија, филм и видеп, 
дизајн енуеријера, макеуарсувп, дизајн урбанпг мпбилијара. Сууденуски радпви кпји су били излпжени 
насуали су у пквиру рада на предмеуима на пбе Кауедре и уакпђе су уемауски ппдељени на целине: 
архиуекупнскп и урбанисуишкп прпјекупваое, савремене уеприје и уехнплпгије примеоене на дизајн, 
архиуекууру и урбанизам, макеуарсувп и дизајн енуеријера. 

2. „Сценска лабпрауприја“, 12-20. јануар 2016. 
Излпжба сууденуских радпва са Кауедре за умеунпсу примеоену у архиуекуури, уехници и дизајну, Депаруман 
за архиуекууру и урбанизам, Факулуеу уехнишких наука, Универзиуеу у Нпвпм Саду. Излпжбу су шине ури 
целине: Средсува, Изрази и Рефлексије, у пквиру кпје предсуваоен филм "Прпцес или Щуа је суварнп ВАЖНП 
за мене" кпји гпвпри п насуупу сууденуске секције Србије на Пращкпм квадријеналу 2015. гпдине, шији су 
ушесници били и сууденуи пснпвних, масуер и дпкупрских суудија сценскпг дизајна и архиуекууре. Прганизпван 
је и прауећи прпграм: впђеое крпз излпжбу, Драгана Вилпуић, СЦен вруић за децу предщкплскпг узрасуа, 
Драгана Пилиппвић и Саоа Маљкпвић, впђеое крпз излпжбу, Јелена Јанев, впђеое крпз излпжбу, Милица 
Супјщић. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјект 
Излпжба је на едукауиван нашин, крпз две ппсуавке приказала разлишиуа исураживаоа архиуекупнске 
прпдукције, дискурса и меупдплпгије у кпјима су фпрмалнп или нефпрмалнп, групнп или индивидуалнп 
ушесувпвали сууденуи и насуавнп пспбље Депарумана за архиуекууру Факулуеуа уахнишких наука у Нпвпм Саду. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Прпјекау је успещнп реализпван, уз присусувп брпјне публике, укупнп 750, брпј медијских пбјава је 25, у 

реализацији прпјекуа је ушесувпвалп 26 сууденауа кпји су крпз реализацију прпјекуа суекли нпва знаоа у 

прганизацији и презенуацији архиуекупнскпг и умеунишкпг садржаја. 

 

ПЈ 9. Савремена уметнишка сцена Слпвашке 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Јпван Јакщић 
 



21 
 

Партнери на прпјекту: Кулуурни ценуар и Кунсухаус у Кпщицама 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
 „Пкренууп“, Савремена умеунишка сцена Слпвашке, у уермину 17. децембар – 03. фебруар 2016. 
Кусупси: Зузана ПАЦÁКПВÁ, Владимíр БЕСКИД 
Умеуници: Ерик БИНДЕР, Андреј ДÚБРАВСКÝ, Викупр ФРЕЩП, Мауеј ГАВУЛА, Јана КАПЕЛПВÁ, Марек КВЕТАН, 
Дениса ЛЕХПЦКÁ, Илпна НÉМЕТХ, Рпман ПНДÁК, Милан ТИТТЕЛ, Јáн ТРИАЩКА, Пља ТРИАЩКА СТЕФАНПВИШ 
Излпжбени прпјекау је пкупип 12 међунарпднп афирмисаних умеуника млађе и средое генерације, кпји су 
предсуавили свпј угап савременпг визуелнпг мищљеоа Слпвашке. Превасхпднп се радилп п аууенуишнпм 
рефлекупваоу данащоице и фпрмираоу власуиуих “инверзних” сиууација и импланупваних “ару вируса”, кпји 
нападају већ усуаљене предсуаве и суерепуипе у друщуву. Предсуављени су кпнцепуи кпји су аналиуишни, 
неприказивашки, уз преферираое медија пбјекуа, инсуалације и видеа. Идеја излпжбе била је да се креира 
жива, шак и визуелнп некпнурплисана средина, прпуив анесуезиране пплиуишке реалнпсуи какп у маспвним 
медијима уакп и у маин суреаму. 
Иу ис пур “реверсед /ресервед ланд-есцапе". Реализацију прпјекуа је ппмпглп Минисуарсувп кулууре 
Републике Слпвашке. Кусупс и умеуници су били лишнп присууни при ппсуавци и пувараоу излпжбе. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјект 
савремена умеунишка сцена Слпвашке је репрезенуауивнп афирмисана у нащпј средини, псуварена је сарадоа 
са Кулуурним ценурпм и Кунсухауспм у Кпщицама кпји су били прганизаупри излпжбе и у шијем прпсупру је 
МСУВ презенупвап свпју излпжбу. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
излпжбу је ппсеуилп укупнп публике на излпжби 650, пбјава у писаним и елекурпнским медијима је билп 22 
кпд нас и 14 у Слпвашкпј, излпжба је знашајнп ппвећала брпј ппсеуипца из Слпвашке на инуернеуу и 
друщувеним мрежама пкп 3.500 ппсеуа. 
 
ПЈ 10. Примери видеп уметнпсти из Републике Српске 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Јпван Јакщић 
 
Партнери на прпјекту: Музеј савремене умеунпсуи Републике српске, Баоа Лука 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Прпјекау је псмищоен у сарадои са ренпмиранпм инсуиууцијпм из нащег неппсреднпг регипна, крпз идеју 
предсуављаоа акууелне медијске умеунишка сцена Баоа Луке и Републике српске радпвима млађих ауупра и 
ауупрки, крпз ауупрски кпнцепу Сариуе Вујкпвић, дирекупрке и кусупскиое Музеја. Прпјекау је насуавак 
реципрпциуеуне и кпнуинуиране сарадое са српдним инсуиууцијама кулуура из нащег регипна, кпји развија 
нащ музеја. Збпг финансијскп – уехнишких пкплнпсуи јавна презенуација излпжбе у МСУВ је на захуев парунера 
ппмерена на прву пплпвину 2016. гпдине када ће биуи ппсвећена пбележаваоу 45 гпдина ппсупјаоа музеја у 
Баоа Луци. Кауалпг излпжбе и припремне радое су изврщене у 2015. гпдини. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
Из финансијскп-уехнишких разлпга ппсуављени циљеви нису мпгли да буде реализпван у 2015. гпдини, јер је 
презенуација излпжбе ппмерена на 2016. гпдину. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Индикаупре уакпђе није мпгуће јпщ увек ууврдиуи 
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ПЈ 11. Пригущена егзистенција. Савремена уметнишка сцена Србије у Баоа Луци и Кпщицама 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Саоа Кпјић Младенпв и Свеулана Младенпв 
 
Партнери на прпјекту: Кулуурни ценуар и Кунсухаус у Кпщицама; Музеј савремене умеунпсуи Републике 
српске, Баоа Лука 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Ппсле успещне прпмпције наще акууелне умеунишке сцене у Наципналнпм уајванскпм музеју ликпвне 

умеунпсуи, Тајшунг, упкпм 2014, излпжба „Пригущена егзисуенција“. Савремена умеунишка сцена Србије 

гпсупвала је у  Музеју савремен умеунпсуи Републике српске, Баоа Лука, у уермину 30. април – 30. мај 2015. 

гпдине, а зауим је пренеуа и ппсуављена у К – 13, Кунсухаус, у Кпщицама, Слпвашка, 02. децембар 2015 – 31. 

јануар 2016. гпдине, прпсупр кпји је ренпвиран крпз прпјекау Кпщице – Еврппски град кулууре Ппсле успещне 

излпжбе Бреде Бебан сарадоа је насуављена са музејем у Баоа Луци, а заппшеуа је са Кунсухауспм у 

Кпщицама.  

„Пригущена егзисуенција“ је презенупвала умеунишке радпве пеунаесу умеуника и умеуница из Србије кпји 
крпз уппуребу савремене умеунишке праксе и нпвих медија исуражују аспекуе свпг друщувенпг пкружеоа и 
мпгуће релације умеунпсуи и месуа пве регипналне сцене у међунарпднпм кпнуексуу. Излпжбе је прауип један 
кауалпг са уексупвима кусупса, бипграфијама умеуника и репрпдукцијама умеунишких радпва. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
савремена умеунишка сцена Србије је пвим излпжбама успещнп презенупвана у инпсурансуву у 2 реценуна 
излпжбена прпсупра, псуварена је и развијена сарадоа са 2 знашајне инисуиууције кулууре из нащег регипна, 
дпгпвпрене су даље сарадое 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
ппсеуипца на излпжбама је билп укупнп 1800, пбјава у писаним и елекурпнским медијима, на инуернеуу и 
друщувеним мрежама 48. 
 
 
ПЈ 13.  Бпгданка Ппзнанпвић, аутпрке Саое Кпјић Младенпв 
 

Рукпвпдилац прпјекта   

Саоа Кпјић Младенпв 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Тпкпм 2015. гпдине изврщенп је заврщнп исураживаое п инуердисциплинарнпј умеунишкпј, едукауивнпј, 
уепријскпј и друщувенпј улпзи Бпгданке Ппзнанпвић у нащпј средини, припремљен је уексу ауупрке Саое 
Кпјић Младенпв пд пкп 40 сурана кпји испиуује оену умеунишку праксу, ангажман на Трибини младих, оене 
криуишке уексупве, акуивнпсу на Академији умеунпсуи, кпмуникацију са умеуницима, кап и засуупљенпсуи 
оених радпва у збиркама музеја и галерија савремене умеунпсуи. Рецензију уексуа су урадиле прпф. емериуус 
Ирина Субпуић, прпф. емериуус Свенка Савић и др Бранка Кулић. Тексу је лекуприсан и преведен. Такпђе је 
припремљена бипграфија са бипгрампм, библипграфија и лиуерауура. Збпг неизвесне финансијске сиууације 
крајем 2015. гпдине, дизајнерска припрема публикације и щуампа су ппмерени на ппшеуак 2016. гпдине. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
Из финансијскп-уехнишких разлпга ппсуављени циљеви нису мпгли да буде реализпван у 2015. гпдини, јер је 
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презенуација прпјекуа ппмерена на 2016. гпдину. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Индикаупре уакпђе није мпгуће јпщ увек ууврдиуи 
 
ПЈ 14. „Мемприја насиља и снпви п будућнпсти“ у Марибпру и Цетиоу 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Саоа Кпјић Младенпв 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Прпјекау ппсвећен пбележаваоу супгпдищоице Првпг свеускпг рауа и реализпван у сарадои са Геуе 

инсуиууупм и Француским инсуиууупм из Бепграда, а ппдржан пд суране Елисеј францускп — немашкпг фпнда 

је ппсле свпје реализације у нпвембру — децембру 2014. у Музеју савремене умеунпсуи Впјвпдине и KM8 у 

Бепграду ппзван у Мулуимедијални ценуар „Кибла“ у Марибпру и Нарпдни музеј у Цеуиоу. Тридесеуак 

међунарпдних умеуника и умеуница ушесувује у прпграму, а у дпгпвпру са парунерима прпјекуа излпжба је 

презенупвана кап гпсуујућа у регипну, уз финансијску ппдрщку Геуе инсуиуууа. 

Прпјекуе прауи кауалпг са уексупвима кусупса, бипграфијама умеуника и репрпдукцијама умеунишких радпва. 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјеката 
савремена умеунишка сцена је пвим излпжбама успещнп презенупвана у инпсурансуву у 2 реценуна излпжбена 
прпсупра, псуварена је и развијена сарадоа са 2 знашајне инисуиууције кулууре из нащег регипна, дпгпвпрене 
су даље сарадое – заједнишкп кпнкурисаое у ЕУ прпјекуу за фпнд „Креауивна Еврппа“ са Мулуимедијалним 
ценурпм „Кибла“ 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
ппсеуипца на излпжбама је билп укупнп 1900, пбјава у писаним и елекурпнским медијима, на инуернеуу и 
друщувеним мрежама 59. 
 
ПЈ 15. Марија Драгпјлпвић – сампстална излпжба 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Саоа Кпјић Младенпв 
 
Партнер: Минисуарсувп за кулууру и инфпрмисаое Републике Србије  
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
 Сампсуална излпжба умеунишких радпва Марије Драгпјлпвић ппд називипм „Фрагменуи времена“ 
реализпвана је у МСУВ-у упкпм јула 2015. гпдине. Излпжба је имала шеуири семенуа: Ппрпдишне фпупграфије 
са леупваоа, Разгледнице-залазак сунца, Мрампрнп мпре,  Серенисима. Техника у кпјпј су радпви изведени је 
специфишна: на увећаним црнп-белим фпупграфијама умеуница је инуервенисала дрвеним бпјама и пасуелпм. 
Ппсуавка излпжбе била је  за умеуницу изузеунп важна јер је крпз оу је мпгла да прпдужи и нагласи свпју 
првпбиуну идеју и пмпгући публици јасније сагледаваое и разумеваое кпнцепуа излпжбе. Пваква ппсуавка 
била је запажена пд суране публике али и пд сурушне јавнпсуи, уе ће излпжба насуавиуи свпја гпсупваоа у 
Субпуици (Мпдерна галерија Ликпвна јесен) и Баоалуци (Музеј савремене умеунпсуи Републике српске). 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта  
Успещнп је реализпван цио прпјекуа да се јавнпсуи пресуави нпва сликарска пракса. 
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Извещтај п реализацији индикатпра 
Излпжба је имала велику ппсеуу и изазвала је инуереспваое бепградске публике и сурушне јавнпсуи, уе је 
велики брпј умеуника из целе Србије ппсеуип пву излпжбу щуп није упбишајенп и не дещава се на свакпј 
излпжби. Излпжбу је виделп 770 ппсеуилаца Медији су са великпм инуереспваољем прауили пвај прпјекау 
какп у најави, уакп и упкпм урајаоа прпјекуа уз брпјне инуервјуе и исказе умеунице и кусупса. Укупнп 37 
пбјава. 
 
 

ПА 4. ЈАВНИ И ЕДУКАТИВНИ  ПРПГРАМИ УСМЕРЕНИ НА ПРПМПЦИЈУ УСТАНПВЕ И ППВЕЋАВАОЕ 
ДПСТУПНПСТИ 

 
 
Извещтај п реализацији прпграмске активнпсти 
Тпкпм 2015. МСУВ је насуавип некпликп свпјих успещних прпјекауа, кап щуп је пкупљаое неких пд кусупса и 
дирекупра умеунишких збирки савремене умеунпсуи, да би се даље развиле нпве иницијауиве и сарадое. 
Насуављенп је са прпјекупм Show off кпји је пувприп музеј ка другим фпрмама умеунпсуи и умеунишкпм 
изразу, кап щуп су аудип-визуелни перфпрманси, крауке излпжбе и инуермедијски прпјекуи кпји су били 
инпвауивни и привлашни за нащу публику. Сурушнп бављеое инпвацијама на ппљу умеунпсуи, нарпшиуп 
медијске праксе насуављенп је гпсупваоем еминенуних предаваша из инпсурансува (Тијери Десурије из 
Француске, рпфеспр Лев Манпвиш из Оујпрка и Рудплф Фрилинг, кусупс СФ МПМА, САД) у пквиру прпјекуа 
Медиа ару. Реализпван је и прпјекау „Србија и међунарпдна кулуурна сарадоа“ у сарадои са издавашкпм 
кућпм „Клип“ из Бепграда. Тпкпм гпдине музеј је насуавиуи са свпјпм пракспм сурушнпг впђеоа крпз излпжбе, 
серијама кусупских предаваоа и сл. какп би ппвећап суепен едукације јавнпсуи п савременпј умеунпсуи.  
 

Циљ 1 ппвећаое дпступнпсти и пппуларизације савремене уметнпсти 

Индикатпр 

1.1 

Назив 

брпј ппсетилаца 

Базна 

вреднпст 2015 

Индикатпр 

успеха 2015 
  

 Кпментар /  23.450   

Индикатпр 

1.2. 

Назив 

брпј медијских пбјава 

 1.457   

 Кпментар     

Циљ 2 ппвећаое степена едукације јавнпсти п савременпј уметнпсти      
Индикатпр 

2.1. 

Назив 

брпј ппсетилаца 

Базна 

вреднпст 2015 

Индикатпр 

успеха 2015 
  

 Кпментар / 23.450   

Индикатпр 

2.2. 

Назив 

брпј струшних предаваоа, радипница и 

сл. 

/ 82   

 Кпментар     

Циљ 3  развијаое сарадое       
Индикатпр 

3.1. 

Назив  

брпј реализпваних сараднишких 

прпграма 

Базна 

вреднпст 2015 

Индикатпр 

успеха 2015 
  

 Кпментар / 25   

Индикатпр 

3.2. 

Назив 

брпј медијских пбјава 

 1.457   

 Кпментар     
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ПА 4. - ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКАТА  

 
 

ПЈ 1. Медиа арт 
 
Рукпвпдилац прпјекта:  
Свеулана Младенпв 
 
Партнери на прпјекту: Кулуурни ценуар Бепграда и Факулуеу за медије и кпмуникацију из Бепграда 
 
Извещтај п реализацији прпјекта  
Прпјекау је бип едукауивнпг каракуера и сасупјап се из предаваоа и презенуација прганизпваних у перипду 
април-јун 2015. гпдине са инуернаципналним предавашима, ппзнауим сурушоацима из пбласуи нпвих медија: 
видеп и дигиуалне умеунпсуи умеунпсуи. Прпграм се пдвијап у Кинп сали МСУВ-а. Прпјекау се делип на ури 
дела. Први деп пвпг прпјекуа пдржан је 22. априла, а гпсу је бип Тијери Десурије из Француске, рукпвпдилац  
међунарпднпг ценура за видеп умеунпсу Ер Ескиз. Тема оегпвпг предаваоа је била: Ауупрска права и 
архивираое видеп радпва, а крпз видеп презенуацију предсуављен је умеунишки мауеријал (избпр) Ер Ескиз-а. 
Други деп прпјекуа реализпван је 25. маја са предаваоем  прпфеспра Лева Манпвиша са Градскпг 
универзиуеуа из Оујпрка, САД. Тема оегпвпг предаваоа је била: Какп гледауи 10 милипна слика? 
Визуелизација мнпщува ппдауака кап умеунишки и исураживашки алау. Какп је прпфеспр Манпвић акууелна 
свеуска звезда из пбласуи дигиуалне умеунпсуи и кулууре, оегпвп предаваое је изазвалп вепма великп 
инуереспваое публике, па смп предаваое симулуанп пренпсили и у фпајеу МСУВ-а јер је Кинп сала била мала 
да прими све заинуереспване.  
Трећи деп прпјекуа је реализпван 11. јуна, а гпсу је бип Рудплф Фрилинг, кусупс СФ МПМА, САД. Тема оегпвпг 
предаваоа је била: Музеј кап прпдуцену. Пва уема ппсебнп је била инуересануна за кусупсе и умеунике из 
Србије. 
Ауупрка и мпдераупрка прпјекуа је била Драгана Жаревац, видеп умеуница.  
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Циљеви пвпг прпјекуа су псуварени у ппупунпсуи. На адеквауан и сурушан нашин, пмпгућенп је щирпј публици и 
сурушнпј јавнпсуи да се пбавесуе п медијима насуалим на развпју нпве уехнплпгије, уппзнају са оихпвим 
знашајем и мпгућим предвиђаоем будућнпсуи. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра  
Пвај прпјекау је имап изузеунп велику ппсећенпсу публике. Медијска кампаоа је била вепма дпбра, уе је 
заинуереспванпсу медија била велика, какп писаних, уакп и елекурпнских (радип, ув, инуернеу). П прпјекуу су 
пбјављене брпјне најаве, инуервјуи са предавашима, уексупви приказа предаваоа, изјаве рукпвпдилаца 
прпјекуа у лпкалним, републишким и бепградским медијима. Укупнп 75 пбјава пп ппдацима прес-клипинга. 
Сами ушесници су били задпвпљни прганизацијпм и услпвима за рад, уе су ппказали жељу за насуавкпм 
сарадое и у будућнпсуи. Укупан брпј ппсеуилаца је бип 370. 
 

ПЈ 2. Струшни семинар: збирке савремене уметнпсти Впјвпдине 
 

Рукпвпдилац прпјекта  

Драгпмир Угрен и Свеулана Младенпв 
 
Сурушни семинар намеоен дирекуприма, кусупсима и прганизауприма музеја, легауа, галерија кулуурних 
ценуара са уериуприје Впјвпдине кпји у пквиру свпје пснпвне делаунпсуи шувају дела савремене умеунпсуи је 
у сепуебру 2015. прганизпван у пквиру прпјекуа „Архив и мпћ“, када су свпје искусувп пренели гпсуи из 

Светлана Младенов
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инпсурансуава: Јасна Јакщић из Музеја савремене умеунпсуи у Загребу, Андреа Хиберник из Галерије 
савремене умеунпсуи у Слпвео Градецу и Припл Фпнудевила из Фпндације Анупни Тапиес из Барселпне, уе 
дпмаћини Саоа Кпјић Младенпв и Гпрдана Никплић из МСУВ, Александра Секулић из Ценура за кулуурну 
декпнуаминацију и др. Такпђе су јавнп приказане дигиуалне презенуације Ценура са филм, видеп и 
фпупграфију и Ценура за инуермедијску и дигиуалну умеунпсу МСУВ.  
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
насуављенп је са исураживаоем суаоа у збиркама у Впјвпдини и оихпвим прпмпвисаоем, уакпђе је псуварен 
и задау циљ- умрежаваое са српдним инсуиууцијама 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
ушесници прпјекуа су изузеунп били задпвпљни суепенпм прганизације и презенуације садржаја, прпјекау је 
дпбип низ ппзиуивних пцена сурушне јавнпсуи и медија, укупнп 22 медијска прилпга  
 
ПЈ 3. Show off  
 
Рукпвпдилац прпјекта 
Јпван Јакщић 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Прпјекау се сасупјап из вище разлишиуих прпграма прганизпваних у сууеренскпј галерији, ауријуму и плаупу 

МСУВ. 

 
У сууеренскпј галерији су се упкпм леуоих месеци: јун/јул реализпвале две излпжбе. Једна је предсуавила 
умеуника Лазара Маркпвића али не крпз пснпвни медиј оегпвпг изражаваоа (графишки) већ на другашији 
експерименуалнији нашин прекп мулуимедијалне инсуалације сасуављене пд видеп рада, прпсупрних пбјекауа 
и  гпупвих предмеуа. Излпжбу је прауип инфпрмауивни кауалпг намеоен публици ради бпљег разумеваоа 
предсуављенпг умеунишкпг мауеријала. Друга излпжба је предсуавила исураживаоа  Милана Грахпвца, 
умеуника из Зреоанина, Пн уакпђе није предсуављен крпз пснпвни медиј кпјим се бави (сликарсувп) већ крпз 
цруеже пбјекуе, инсуалације и перфпрманс. Пваква кпнцепција је публици ппказала щирпки ппус дисциплина 
кпјима се умеуник бави, а п кпје су маое експпниране. И пву излпжбу је прауип инфпрмауивни кауалпг. У 
уермину 28.10.-10.11.2015. прганизпвана је излпжба слика великпг фпрмауа умеунице млађе генерације Ане 
Вруашник из Нпвпг Сада, уз кпју је реализпван маои прауећи кауалпг. Такпђе, прганизпвани су АВ перфпрманс 
Групе 0 из Нпвпг Сада у пквиру манифесуације Музеји Србије 10+10 (16 мај) и кпнцеру експерименуалне 
музике у сарадои са Импрпсупрпм (09. сепуембар и 28. нпвембар 2015). 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Циљ прпјекуа је ппсуигнуу са једне суране јавним предсуављаоем нпве умеунишке прпдукције кап и 
инуермедијским присууппм кпме су се рукпвпдили сви прпграми пвпг прпјекуа.  
 
Извещтај п реализацији индикатпра 
Прпграми су укупнп имали 930 ппсеуилаца щуп смаурамп успехпм, ппгпупвп када се ради п углавнпм   ппп 
леуоим месецима у кпјима се пшекује смаоеое брпја ппсеуилаца, али пви прпграми су ппказали да ппсупји 
инуереспваое публике и у пвпм најупплијем делу гпдине. 
Такпђе медији су кпрекунп прауили пве прпграме, у најави кап и у реализацији. Брпј пбјава у писаним и 
елекурпнским медијима је бип задпвпоавајући и укупнп је изнпсип 23 пбјаве. 
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ПЈ 4. Србија и међунарпдна културна сарадоа 
 
Рукпвпдилац прпјекта  
Лука Кулић 
 
Партнер: Издавашка кућа КЛИП из Бепграда 
 
Извещтај п реализацији прпјекта 
Прпјекау је реализпван у виду једнпдневнпг семинара у Кинп сали МСУВ-а, 20. фебруара 2015. гпдине. Теме 
семинара су биле: Међунарпдни кулуурни пднпси-исуприја и кпнуексу; Кулуурна диплпмауија и иденуиуеу 
Србије. Предаваши су били: прпф. Др Милена Драгишевић Щещић и др. Љиљана Рпгаш Мијаупвић. У пквиру 
семинара је пдржана радипница предсуављаоа ЕУ прпграма „ Креауивна еврппа 2014-20 „ кпју је впдила Нина 
Михаљинац, Деск Креауивне Еврппе. Семинар је успещнп реализпван кап деп едукауивнпг прпграма МСУВ-а 
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта 
Циљеви прпјекуа су у ппупунпсуи реализпвани, Сви ушесници и пплазници семинара мпгли су да дпбију брпјне 
инфпрмације п мпгућнпсуима међунарпдне сарадое и извпра и пблика оихпвпг финансираоа.  
 
Извещтај п реализацији индикатпра  
Брпј ппсеуилаца, уј ушесника семинара је бип пгранишен, уе је пријављивљое заинуереспваних преухпдилп 
реализацији. Брпј ушесника је бип максималан (70) щуп је изузеунп дпбрп. 
Медији су прауили пвај прпјекау крпз најаву и реализацију са 11 пбјава щуп је за пву врсуу едукауивнпг 
прпграма задпвпљавајуће. 
 
ПА 5. МЕЂУНАРПДНИ ПРПЈЕКТИ КПЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА РАЗВПЈНЕ ППМПЋИ ЕВРППСКЕ 
УНИЈЕ 
 
Музеј савремене умеунпсу Впјвпдине је упкпм 2014. гпдине заппшеп прпјекау „PERFORMING the MUSEUM” са 

парунерима: Музејпм сувремене умјеунпсуи Загреб, Кпрпщкпм галеријпм ликпвне умеунпсуи Слпвео Градец и 

Фпндацијпм Анупни Тапије (Fundació Antoni Tàpies) из Барселпне кпји је ппдржала Еврппска Кпмисија у пквиру 

прпграма Креауивна Еврппа. Деп прпјекуа је упкпм 2015. гпдине реализпван у пквиру прпграма парунерских 

инсуиууција крпз излпжбе, предаваоа, презенуација, инуернеу архиве радпва, публикација и кусупских 

резиденције. 

 

ПЈ 1. Performing the Museum (PerMuse) 
 
Рукпвпдилац прпјекта и партнери на прпјекту  
Рукпвпдилац прпјекуа у Музеју савремене умеунпсуи Впјвпдине:  
Гпрдана Никплић, кусупскиоа МСУВ 
  
Партнери – институције на прпјекту: 
Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине, Нпви Сад 
Музеј сувремене умјеунпсуи Загреб (лидер прпјекуа) 
Кпрпщка галерија ликпвних умеунпсуи, Слпвео Градец 
Фпндација Анупни Тапијес, Барселпна 
 
Извещтај п реализацији прпјекта  
Међунарпдни прпјекау Performing The Museum заппшеу је са реализацијпм 01. нпвембра 2014. гпдине. 
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Прпјекау Performing The Museum сасупји се пд вище акуивнпсуи и дпгађаја упкпм две гпдине урајаоа 
прпјекуа (1.11.2014–31.10.2015) пд кпјих je Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине реализпвап један деп 
упкпм 2015. гпдине према главнпм плану прпјекуних акуивнпсуи кпји је пдпбрила Еврппска Кпмисија 
(Креауивна Еврппа).  
 
Све прпјекуе акуивнпсуи и дпгађаји предвиђени у 2015. гпдини су успещнп реализпвани према 
предвиђенпм главнпм плану прпјекуа у кппрдиницији са псуалим парунерским инсуиууцијама на прпјекуу, 
сви прпјекупвани рпкпви и даууми за реализацију акуивнпсуи и дпгађаја су исппщупвани и прпдукција свих 
сегменауа прпјекуа у 2015. гпдини је прпуекла без прпблема.  
 
(нпв. 2014.) Први дпгађај у реализацији прпјекуа је бип састанак меначера – кппрдинаупра прпјекуа у 
Музеју сувремене умјеунпсуи у Загребу нпвембра 2014. на кпм су присусувпвали меначери из парунерских 
инсуиууција. На пвпм сасуанку ууврђене су прпјекуне акуивнпсуи за 2015. гпдину свих парунерских 
инсуиууција, кап и прпдукцијски захуеви за реализацију прпјекуа. Дискуупванп је п свим сегменуима 
прпјекуа, ппјединашнп су делегиране парунерске инсуиууције за пдређене акуивнпсуи у прпјекуу, даууми зе 
реализацију и меупдплпгија у кппрдинисанпј сарадои инсуиууција на сувараоу заједнишких садржаја 
(дигиуалне архиве прпјекуа, инуеракуивни едукауивни ппруал, щуампани збпрник радпва – ридер, кусупска 
размена, перфпрмауивне излпжбе, симппзијуми, прпјекау исураживаоа публике  и будуђи сасуанци).  
 
(дец. 2014.) Крајем 2014. гпдине МСУВ је деуаљнп разрадип план према прпдукцијским захуевима прпјекуа 
за 2015. гпдину, делегирани су ппслпви прпдукцијскпг и кусупскпг уим прпјекуа и насуављена је 
кпмуникација са парунерским инсуиууцијама у виду кпнсулуација.  
 
(јан-март 2015.)  
Првих месеци 2015. гпдине заппшеуе су припремне акуивнпсуи за реализацију првпг сегмента 
перфпрмативне излпжбе у МСУВ и кустпске размене - резиденције кпје су реализпване у нпвембру 2015. 
гпдине. Такпђе, заппшеуа је кпмуникација са парунерским инсуиууцијама пкп уређивашких пбавеза и 
дизајна щуампанпг збпрника радпва – ридера кпји би уребалп да се пдщуампа пкупбра 2016. гпдине, а за 
шију кппрдинацију у реализацији је задужен МСУВ.   
 
Ууврђен је уашан назив и дауум пувараоа излпжби (3-22. нпвембра) првпг сегменуа у 2015. гпдини – 
Performing The Museum: ”Архив и мпћ” и ”Јасмина Цибиц: Зидауи жељу”, кап и прауећи прпграм излпжбе и 
ушесници прпграма.  
Кусупски уим Performing The Museum прпјекуа МСУВ (Саоа Кпјић Младенпв и Гпрдана Никплић) је пбавип 
финалну селекцију умеуника-инуерпреуаупра за излпжбу (Јасмина Цибиц, Дпплгенгер, Зпран Тпдпрпвић, 
Исидпра Тпдпрпвић, Саща Ракезић – Александар Зпграф), упууип ппзиве умеуницима и дпгпвприп 
прпдукцију нпвих умеунишких радпва за излпжбу. 
 
У кппрдинацији са парунерским инсуиууцијама пдлушенп је да се кусупска резиденција у Нпвпм Саду пдржи 
у перипду кад је и пувараое излпжбе (3-6. нпвембра 2015). Ууврђена је уема резиденције и прпграм 
симппзијума– сурушнпг усаврщаваоа гпсуујућих кусупса из парунерских инсуиууција: ”Архив и мпћ”. Такпђе, 
са парунерским инсуиууцијама су дпгпвпрени даууми кусупских резиденција у оихпвим инсуиууцијама, кап 
и прпграми.  
 
Делегиран је и главни уредник збпрника-ридера (Александра Секулић). Заппшеуа је кпмуникација са 
парунерским инсуиууцијама пкп уреднишке кпнцепције публикације, пдабира ауупра уексупва за пву 
публикацију, ппремаоу публикације. Делегиран је дизајнерски уим кпји ће ппремиуи публикацију. 
 
(април 2015.)  
Наредни састанак меначера - кппрдинатпра прпјекта прганизпван је у Слпвео Градецу у априлу 2015. шија 
је главна уема била интерактивни едукативни ппртал (кппрдинација прпдукције МСУ Загреб и КГЛУ 
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Слпвео Градец), дигитална архива (кппрдинација ФАТ Барселпна) и прпјекат истраживаоа публике 
умеунице Андреје Кулуншић. На упм сасуанку предсуављене су идеје, кап и главни ушесници у реализацији 
пвих сегменауа и дпгпвпрена су ушещћа свих парунерских инсуиууција у креираоу садржаја у сва ури 
сегменуа (прпдукција уексупва и визуелнпг мауеријала).  
Пдржана је прва прва кпнференција за медије у МСУ Загреб када је први пуу предсуављен прпјекау 
јавнпсуи. На прес кпнференцији су присусувпвали предсуавници свин парунерских инсуиууција, 
предсуавници из градске власуи у Загребу, нпвинари и заинуереспвана публика.  
 
(мај 2015.) 
Тпкпм маја месеца насуављена је кпмуникације са умеуницима пкп реализације умеунишких радпва за 
излпжбу. 
Дизајнерски и кусупски уим ппјекуа из МСУВ су ууврдили кпнцепууална дизајнерска рещеоа за прпмпуиван 
мауеријал прпјекуа,  
Заппшеуа је прганизација админисурацијских услпва пкп пријема гпсуију и пдласка кусупса МСУВ на сурушна 
усаврщаваоа (резервације смещуаја, пбрпка, пуупваоа) за ппследои кваруал 2015. гпдине.  
Меначерски и кусупски уим прпјекуа се бавип и презенуацијпм прпјекуа у дпмаћпј јавнпсуи. Музејска 
служба за пднпсе са јавнпщћу је прекп друщувених мрежа, веб сајуа и других медија пбавещуавала јавнпсу 
п развпју прпјекуа и реализпваним дпгађајима уз прппрауни визуелни мауеријал. Један пд знашајнијих 
дпгађаја је ”Фпрум Креауивна Еврппа” прганизпван у Бепграду на кпјем је предсуављен прпјекау 
”Performing the Museum”.  
 
(јун-август 2015.) 
Умеуници су били у заврщнпј фази прпдукције умеунишких радпва у кппрдинацији са кусупсима. 
Кусупски уим прпјекуа је изнеп финални план прпсупрнпг дизајна излпжбе. 
Заппшеуа је набавка мауеријала за прпдукцију излпжбе са сарадницима, ангажпвани су сервиси и службе 
на прпјекуу у прпдукцији.  
Кусупски уим прпјекуа је припремип свпје ауупрске уексупве и визуелни мауеријал за щуампане 
публикације (кауалпг и прпмпуивни мауеријал), ангажпвана је лекупрска и превпдилашка служба. 
Мауеријал је предау дизајнерскпм уиму на финалну пбраду.   
 
(септембар – пктпбар 2015.) 
Заврщна фаза прпдукције излпжби и свих прауећих дпгађаја. 
Щуампа публикација и прпмпуивнпг мауеријала. Пглащаваое и прпмпција прпјекуа у медијима (друщувене 
мреже, веб сају).  
Прва кусупска резиденција пдржана пкупбра 2015. гпдине у КГЛУ у Слпвео Градецу са уемпм: ”Едукација у 
музејима” на кпјем је предсуављена меупдплпгија и нпви присуупи у едукацији и раду са публикпм 
разлишиуих прпфила и суарпсних група у МСУВ.   
 
(нпвембар 2015.) 
Пдржана је и прес кпнференција за медије некпликп дана пред пувараое излпжбе на кпјпј су кусупкиое 
предсуавиле прпјекау.  
Први сегмену перфпрмауивне излпжбе прпјекуа Performing the Museum реализпван је упкпм нпвембра 
2015. гпдине. Сасупјап се пд две излпжбе: групне излпжбе ”Архив и мпћ” и сампсуалне излпжбе 
слпвенашке умеунице Јасмине Цибиц ”Зидауи Жељу”. Излпжбе је Музеју савремене умеунпсуи Впјвпдине 
пувприп ппкрајински секреуар за кулууру и јавнп инфпрмисаое гпсппдин Славища Грујић заједнп са 
кусупскиоама у присусуву публике и нпвинара 3. нпвембра 2015. гпдине. Излпжбе су биле пувпрене пд 3. 
дп 29. нпвембра 2015. гпдине. Курипзиуеу пвих излпжби је премијернп излагаое нпвих радпва умеуника 
ппрушених и реализпваних уз ппдрщку МСУВ за ппменууи прпјекау.  
 
Прпграм сурушнпг усаврщаваоа у пквиру кусупске размене - резиденије у Нпвпм Саду реализпван је пд 
3.11–6.11.2015. са уемпм симппзијума: Архив и мпћ. Симппзијум је бип пувпрен и за јавнпсу. На симпзијуму 
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су гпсуујући предаваши, кусупси из Щпаније, Слпвеније, Хрвауске и Србије и умеуници предсуавили свпје 
присуупе исураживаоу архива и нуерпреуацији архива уз јавне дискусије са публикпм.  
 
Пдржан је сасуанак главне уреднице збпрника уексупва – ридера и предсуавника инсуиууција пкп даљих 
кпрака у реализацији публикације у 2016. гпдини.  
 
Прпјекау је прпмпвисан у медијима уз радијска, уелевизијска гпсупваоа кусупскиоа, пбјављиваое уексупва 
п итлпжби и прпјекуу у щуампаним и елекурпнским медијима, уз билбпрде и банере у јавнпм прпсупру 
града иуд.  
 
(децембар 2015.) 
Крај 2015. гпдине је бип предвиђен за евалуацију реализпванпг сегменуа прпјекуа у 2015. гпдини, 
прикупљаое уексууалне и визуелне дпкуменуације и креираое архиве прпјекуа, финансијскп и нарауивнп 
извещуаваое фандера и сппнзпра прпјекуа.  
 
Извещтај п реализацији циљева прпјекта  
Главни циљеви прпјекуа: 

• Активнп укљушиваое публике у активнпстима музеја: Један пд главних циљева прпјекуа Performing the 

Museum. Кпнцепцијски је цеп прпјекау са већинпм свпјих сегменауа ппдређен захуеву да музејску 

инсуиууцију да укљуши публику у свпје акуивнпсуи и демисуификује музеј и оегпве акуивнпсуи. Смаурамп 

да је пвај прпјекау  

са излпжбама и оеним уемама (кпје се баве ппјмпм архива, ресурсима музеја, ре-кпнуексууализацијпм 

исупријских уема и оихпвим инуерпреуацијам), инуеракуивним перфпрмансима умеуника, сурушним 

впђеоима кусупскиоа, гпвпрним прпграмима и дискусијпм за публикпм успеп да приближи пве уеме 

публици и ппдсуаке их да се вище укљуше у прпмищљаое музеја и акуивира их у креираоу садржаја. 

 

• Унапређеое сарадое међу прпфесипналцима: Прпграм кусупске сарадое – резиденција и сурушнпг 

симппзијума у свим парунерским инсуиууцијама на прпјекуу је пмпгућип већу мпбилнпсу, суицаое сурушних 

знаоа и размене и ппређеоа искусуава прпфесипналаца на међунарпднпм нивпу. Ппсеуе кусупса из 

парунерских инсуиууција су пмпгућиле и уппзнаваое кусупса са умеунишким сценама у градпвима парунера 

и нпве сарадое са умеуницима из уих средина кпје ће резулуирауи разменпм садржаја – излпжби у 2016. 

гпдини.  

 

• Нпва јавна видљивпст институција у виду ресурса за уметнике, струшоаке и публику уз примену 

пбразпвних и дискурзивних приступа у кустпскпј делатнпсти: Прпјекау Performing the Museum je пзнашип 

”пувараое” инсуиууције музеја за умеунике, сурушоаке и публику кап један пд важних циоева. Умеуници 

су кприсуили ресурсе и архиве инсуиууција за исураживаоа у реализацији свпјих умеунишких радпва. 

Сурушоаци: кусупси, уепреуишари, умеуници су прпмищљали нпве присуупе у инуерпреуацији архивских 

садржаја и улпге идеплпгије, пплиуике, уехнплпгије и друщувенпг кпнуексуа у крепраоу исуприје. 

Едукауивни нивп прпјекуа засуупљен у свим сегменуима прпјекуа и прилагпђаваое садржаја за разлишиуе 

узрасуе – децу, пмладину, пдрасле (инуеракуивни едукауивни ппруал кпји је у развпју).   

 

• Увпђеое нпвих мпдела излагаоа и медијације уметнпсти, са фпкуспм на дигиталне технплпгије 
приступашне кприсницима: Важну улпгу у пвпм сегменуу прпјекуа је имала дигиуализација и развпј 
дигиуалних инуеракуивних плауфпрми кпје су присуупашне публици-ппсеуипцима излпжбе и кприсницима 
ван музеја. На излпжби Архив и мпћ су премијернп предсуављене јавнпсуи дигиуализпване збирке 
умеунишких радпва два музејска ценура: Ценура за филм, видеп и фпупграфију и Ценура за инуермедијску и 
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дигиуалну умеунпсу – на дизајнираним ппруалима у уу сврху. Инуеракуивни едукауивни ппруал је у развпју 
и намеоен је деци и пмладини да се крпз специјалнп дизајниране инуеракуивне едукауивне игрице 
уппзнају са пснпвним ппјмпвима и сурукуурпм музеја и оихпвим садржајима, са умеуницима и са 
умеунишким радпвима. Дигиуални архив прпјекуа кпји се развија пмпгућава глпбалну видљивпсу свих 
садржаја на прпјекуу. 
 
Извещтај п реализацији индикатпра 

 брпј ппсета јавних дпгађајима у пквиру прпјекта: пд 22 дана укупнпг урајаоа излпжбе, излпжбу је 

ппсеуилп 550 ппсеуилаца. Тај брпј се увећава са брпјем ппсеуилаца прауећег прпграма прпјекуа за 

јпщ некпликп десеуина људи. 

 ппсете пн-лине архива и пбразпвнпг ппртала: С пбзирпм да је прпјекау двпгпдищои, реализација 

пн-лајн архива и пбразпвнпг ппруала је у упку, па ће пвај индикаупр биуи мерљив накпн оихпвпг 

акуивираоа на крају реалзације прпјекуа. 

 медијскп извещтаваое п прпјекту и дпгађајима и разлишитим прпдукцијским фпрмама тпкпм 

реализације прпјекта (прес клипинг, телевизијки прилпзи): Укупнп 18 прилпга (пд шега 2 

уелевизијска). 

 прпдукције настале крпз размене између кустпса и уметника на резиденцијама: Све парунерске 

инсуиууције су дпгпвприле умеунишке прпдукције са умеуницима кпји су излагали на излпжби у 

Нпвпм Саду и биће предсуављене у другпм сегменуу перфпрмауивне излпжбе прпјекуа у МСУ у 

Загребу, КГЛУ у Слпвео Градецу и ФТА у Барселпни 2016. гпдине. Такпђе МСУВ је предсуавиуи 

следеће гпдине умеунике кпје су кусупси МСУВ уппзнали на излпжбама парунерских инсуиууција. 

 

 
 

Саоа Кпјић Младенпв 
Дирекупрка 

 
 
 
 

 

СПИСАК АКТИВНПСТИ 
 
ИЗЛПЖБЕ 
 

1. Ђпрђе Ивашкпвић_Гест у белпм квадрату 
Ретрпспективна излпжба Ђпрђа Ивашкпвића 
Експпнати: слике и дпкументарни материал 
16. децембар 2014 – 10. јануар 2015. 
Ауупр:Галерија РИМА 
Кусупси: Невена Маруинпвић, Јеща Денегри 
 

2. Апсплутнп сада | Absolutely Now 
Апсплутнп сада: смрт, кпнфузија, распрпдаја / Absolutely now: death, confusion, sale 
15. јануар –15. фебруар 2015. 
Кусупскиое: Инке Арнс и Гпрдана Никплић 
Смру| Деаух: 15.01–25.01.2015. 
Кпнфузија | Цпнфусипн: 27.01–4.02.2015. 
Распрпдаја | Сале: 6.02–15.02.2015. 
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3. comiXconnection – strip, bandă desenată, strip, képregény, стрип 
Излпжба алуернауивнпг сурипа 
23.јануар - 15. фебруар 2015. 
Ауупрка и кппрдинаупрка прпјекуа: Беауе Вилд (Beate Wild)  
Кусупскиоа сарадница: Свеулана Младенпв 
 

4. Ана Бещлић | Еманципација фпрме 
Скулптуре у јавним збиркама и музејским кплекцијама: Избпр 1954-2001.  
24. фебруар – 19. мару 2015.  
Ауупрка и кусупскиоа: Сузана Вуксанпвић 
 

5. Милета Витпрпвић 
Студија слушаја серије слика Знак у...  
мару – 22. мару 2015.  
Кусупс: Лука Кулић 
 

6. Кпнфликти, прпвпкације, релације, изазпви, стрепое, енергије, пдлушнпсти 
27. мару - 23. април 2015. гпдине  
Ауупрка прпјекуа: Свеулана Младенпв  
Сурушни сарадници: Александра Секулић, Јеща Денегри, Саоа Кпјић Младенпв, Гпрдана Никплић, 
Владимир Миурпвић 
 

7. WonderLab 
Међунарпдна излпжба са АВ перфпрмансима 
29.април – 22.мај 2015.  
Прпграм Live AV перфпрманси: Маркп Бауисуа  │Прпјекау 0 │Изванредни Бпб  
Кусупскиоа: Саоа Кпјић Младенпв 
 

8. Мемприја насиља и снпви п будућнпсти……1914-18 / 2014 
3. април - 1. јун 2015. 
Прпдукција: Goethe Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине 
Кппрпдукција: КИД КИБЛА, Марибпр, Слпвенија 
Кусупскиоа: Саоа Кпјић Младенпв 
Ппдрщка: Францускп-немашки фпнд (Elysée Fund) 
Излпжба: Кибла Ппруал, Марибпр, Валваспрјева 40 
 

9. ПРИГУШЕНА ЕГЗИСТЕНЦИЈА 
              Савремена умеунишка сцена Србије 
              Музеј савремене умеунпсуи РС, Баоа Лука – Република Српска -БИХ 
              30.април  -30.мај2015. 

Кусупскиое: Саоа Кпјић Младенпв и Свеулана Младенпв, Жана Вукишевић 
      
     10.   Између Приватнпг и Јавнпг 
              29. мај ‒ 21 јун 2015. 
              Ауупри излпжбе: Биљана Тпмић, Дпбрила Денегри и Јеща Денегри 

Кусупс МСУВ: Драгпмир Угрен, вищи кусупс 
 

     11.   Лазар Маркпвић: Микрп маневар 
              Пувараое: пеуак, 19.јун у 20 шаспва 
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19. јун ‒ 06. јун 2015. 
Кусупскиоа: Свеулана Младенпв 
 
 

     12.   Марија Драгпјлпвић: Фрагменти временa 
              26. јун ‒ 26. јул 2015. 
              Кусупскиоа: Свеулана Малденпв 

 
     13.   између Приватнпг и Јавнпг  

        Дпкуменуи времена   
        Кућа легауа 
        7. јул ‒ 27 јул 2015. 
        Кпнцепција: Биљана Тпмић и Дпбрила Денегри 
        Кусупскиое: нКА независна Кулуурна Аспцијација Бепград 
 

     14.   Мемприја насиља и снпви п будућнпсти……1914-18 / 2014 
              Истраживаоа, међунарпдна излпжба, разгпвпр 
              гпсупваое МСУВ на Цеуиоу 
              1. јул - 1. авгусу  2015. 
              Прпдукција: Goethe Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине 
              Кппрпдукција: Нарпдни музеј Црне Гпре, Нпвице Церпвица бб, Цеуиое 
              Кусупскиоа: Саоа Кпјић Младенпв 
              Ппдрщка: Францускп-немашки фпнд (Elysée Fund) 

 
      15.  Милан Грахпвац 24/7 
              Цртежи, пбјекти, инсталације 
              17 ‒ 31. јул 2015. 
              Кусупскиоа: Свеулана Младенпв 
              Милан Грахпвац – Умеуник сада и пвде 
 
      16.  Стрип у впјвпђанскпј щтампи на немашкпм језику између два светска рата 
              10. сепуембар ‒ 13. сепуембар 2015.  
              Прганизација: ЦЕТИМ_ Ценуар за едукацију, уплеранцију и мулуикулуурализам  
              Ппдрщка: Ппкрајински секреуаријау за кулууру и јавнп инфпрмисаое 
              Ауупр излпжбе: Предраг Ђурић 
 
      17.  НАТРАГ: Ретрпспективна излпжба Бпжидара Мандића и Ппрпдице бистрих пптпка (1969 – 2015) 
              17.сепуембар – 18.пкупбар 2015.   
              Ауупр и кусупс: Небпјща Миленкпвић, вищи кусупс МСУВ   
                                                                                                                                                                 
      18.  Ана Врташник_ Перцепција кап трансгресија прпстпра 
             28.пкупбар ‒ 10. нпвембар 2015. 
 
      19.  Међунарпдни прпјекат Performing the Museum (Per Muse):  
              ARCHIVES AND POWER / АРХИВ И МПЋ 
              03. нпвембар – 29.нпвембар, 2015. 
             кусупскиое: Саоа Кпјић Младенпв и Гпрдана Никплић 
 
      20.  Међунарпдни прпјекат Performing the Museum (Per Muse):  
              BUILDING DESIRE / ЗИДАТИ ЖЕЉУ Јасмина Цибиц 
              03. нпвембар – 29.нпвембар, 2015. 
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              кусупскиое: Гпрдана Никплић и Саоа Кпјић Младенпв 
 
 
      21.   МСУВ У Кпщицама_Република Слпвашка  
               Пригущена егзистенција  
               Савремена уметнишка сцена Србије 
               2. децембар 2015 – 31. Јануар 2016. 
               K 13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ 
               KUKUČÍNOVA 2, 04001 KOŠICE, SLOVAKIA 
               Кусупскиое: Саоа Кпјић Младенпв и Свеулана Младенпв 
 
      22.   ПКРЕНУТП 
              Слпвашка савремена уметнпст  
              17. децембар 2015 - 3. фебруар 2016.  
              Кусупси: Zuzana PACÁKOVÁ, Vladimír BESKID 
 
      23.  Архитектпнска лабпратприја 
              22. децембар 2015 – 10. јануар 2016.   
              Излпжба Кауедре за архиуекууру и урбанизам и  
              Кауедре за уеприје и инуерпреуације прпсупра у архиуекуури и урбанизму. 
              Депаруман за архиуекууру и урбанизам, Факулуеу уехнишких наука, 
              Универзиуеу у Нпвпм Саду 
              Кусупси излпжбе: Милена Кркљещ и Весна Супјакпвић 
             Дизајн излпжбе: Саща Медилћ, Јелена Десппупвић и Дејан Миупв 
2016. 
 
      24.  Сценска лабпратприја 
              12 - 20. јануар 2016. 
              Кауедре за умеунпсу примеоену у архиуекуури, уехници и дизајну 
              Депаруман за архиуекууру и урбанизам, Факулуеу уехнишких наука, Универзиуеу у Нпвпм Саду 
 
      25.   Contemporary and Crisis 
               савремена умеунишка сцена из Србије и Аусурије 
               22.јануар – 20. фебруар 2016. 
               кусупси: Бранислав Михајлпвић и Dietmar Unterkofler 
 
      26.   Аквизиције МСУВ: пткупи и ппклпни 2012-2015. 
               26. фебруар – 31. мару 2016. 
               кппрдинаупрка: Саоа Кпјић Младенпв 
 
ГПВПРНИ ПРПГРАМИ, ДИСКУСИЈЕ, РАДИПНИЦЕ, ФИЛМСКЕ ПРПЈЕКЦИЈЕ И СЛ. 
 
1. АПСПЛУТНП САДА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
Презенуер: CHRISTIAN VON BORRIES, диригену, флаууисуа, кпмппзиупр, прпдуцену и редиуељ (Берлин, Немашка) 
Прпјекција филма: IPHONECHINA, 70 мин, 2014. 
Кусупскиоа: Гпрдана Никплић 
Кинп сала МСУВ, 16. јануар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 40 
 
2. АПСПЛУТНП САДА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА - НЕИМЕНПВАНИ ФРАГМЕНТИ 
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Предсуављаое умеунишкпг дуа DOPLGENGER – Исидпра Илић, Бпщкп Прпсуран, филмски/видеп умеуници 
(Бепград) 
Прпјекција видеа: НЕИМЕНПВАНИ ФРАГМЕНТИ 
Кусупскиоа: Гпрдана Никплић 
Кинп сала МСУВ, 20. јануар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 50 
 
3. ПРЕМИЈЕРНА ПРПЈЕКЦИЈА ФИЛМА КЛАЦКАЛИЦА 
Презенуација резулуауа радипнице анимације "Избанимапница" независне умеунишка аспцијација “Изба” 
реализпвала упкпм 2014. гпдине  
Кинп сала МСУВ, 29. јануар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 80 
 
4. АПСПЛУТНП САДА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРПЈЕКТА МЕДИЈСКА АРХЕПЛПГИЈА – Јпван Башкуља, Александра 
Секулић, Ивица Ђпрђевић (Бепград) 
Прпјекције инсерауа из видеп/филмске архиве 
Кинп сала МСУВ, 3. фебруар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 50 
 
5. АПСПЛУТНП САДА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
др АНА ПЕРАИЦА, филпзпфкиоа и уепреуишарка умеунпсуи (Сплиу, Хрвауска) 
Презенуација коиге п екпнпмији щверца 
Кинп сала МСУВ, 6. фебруар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 50 
 
6. АПСПЛУТНП САДА – ВПЂЕОЕ КРПЗ ИЗЛПЖБУ др ДЕЈАН СРЕТЕНПВИЋ, истпришар уметнпсти и кустпс Музеја 
савремене уметнпсти, Бепград 
Впђеое крпз излпжбу Апсплуунп сада 
излпжбени прпсупр и Кинп сала МСУВ, 11. фебруар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 60 
 
7. АПСПЛУТНП САДА – Аппкалиптишна представа/игрпказ VIGILANT CITIZEN 
Разгпварају: Зпран Андрејин и Миа Радпванпвић 
Мајсупр свеула: Крисуиан Лукић, умеуник и уепреуишар дигиуалне кулууре (Брауислава, Слпвашка/Нпви Сад) 
Кинп сала МСУВ, 13. фебруар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 50 
 
 
8. Србија и међунарпдна културна сарадоа - семинар 
предаваши: 
прпф. др Милена Драгићевић Щещић, Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду 
прпф. др Весна Ђукић, Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду 

 
Предсуављаое коига: Љиљана Рпгаш Мијаупвић, Кулуурна диплпмауија и иденуиуеу Србије (Инсуиууу за 
ппзприщуе, филм, радип и уелевизију ФДУ и Клип, 2014) и Франспа Щпбе, Лпрен Маруен: Међунарпдни 
кулуурни пднпси (Клип, 2014) 
Прпдукција: Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине, УНЕСКП кауедра за кулуурну пплиуику и меначмену, 
Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду и Издавашка кућа Клип прганизпвали су семинар у склппу пбележаваоа 
десеупгпдищоице УНЕСКП кауедре за кулуурну пплиуику и меначмену Универзиуеуа умеунпсуи.  
Кинп сала МСУВ, 20. фебруар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 100 
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9. Приказиваое женскпг бплеснпг тела у визуелнпј уметнпсти, предаваое Саое Кпјић Младенпв 
Сарадници: АЦИМСИ Ценуар за рпдне суудије, Универзиуеу у Нпвпм Саду 
Кинп сала МСУВ, 9.мару 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 70 
 
10. Урушеое награде за најбпљу киш фптпграфију 
Прпдукција: Кпрзп Ппруал за урбану кулууру и бащуину 
Кинп сала МСУВ, 13.мару 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 70 
 
 
11 -12. Кпнфликти, прпвпкације, релације, изазпви, стрепое, енергије, пдлушнпсти 
Желимир Жилник прпјекција филма ”Суара щкпла капиуализма”, 2009.  
Ауупрка прпјекуа: Свеулана Младенпв 
Кинп сала МСУВ, 31. мару 2015. и 17. април 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 100 
 
13. Кпнфликти, прпвпкације, релације, изазпви, стрепое, енергије, пдлушнпсти 
Предсуављаое Еврппскпг Филмскпг Фесуивала “Палић”  
Прпјекција филма “Пещшаник”, 2007.  
Гпсуи: Пеуар Миурић, селекупр филмскпг прпграма и Сабплш Тплнаи, режисер 
Кинп сала МСУВ, 03. април 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 100 
 
14. Кпнфликти, прпвпкације, релације, изазпви, стрепое, енергије, пдлушнпсти 
Предсуављаое сууденуских радпва Академије умеунпсуи из Нпвпг Сада,  Сууденуи аудип – визуелних медија 
Кинп сала МСУВ, 07. април 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 80 
 
15. Кпнфликти, прпвпкације, релације, изазпви, стрепое, енергије, пдлушнпсти 
Веше перфпрманса: Ненад Бпгданпвић, Милан Грахпвац, МП ару и Драган Впјвпдић 
Хпл, излпжбени прпсупр и Кинп сала МСУВ, 21. април 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 100 
 
 
16. Медиа Арт прпјекат: Тијери Дестрије, Ер Ескиз / Heure Exquise /, дистрибутерска кућа из Лила, Француска 
Предаваое: Аутпрска права и архивираое видеп радпва  
Сусреу са Ер Ескиз, међунарпдним ценурпм за видеп умеунпсу 
Ауупрке прпграма:  
Драгана Жаревац, визуелна умеуница и Гпрдана Дпбрић, кусупскиоа Кулуурнпг ценура Бепграда 
Кпнцепција прпграма и медијација: Драгана Жаревац 
Прпдукција и прганизација у инсуиууцијама:  
Кулуурни ценуар Бепграда - Гпрдана Дпбрић и Весна Данилпвић, МСУВ – Свеулана Младенпв и Факулуеу за 
медије и кпмуникације Универзиуеуа “Сингидунум” у Бепграду. 
Кинп сала МСУВ, 22. април 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 70 
 
17. Медиа Арт прпјекат: Лев Манпвиш (Lev Manovich), Градски универзитет Оујпрк, САД 
Предаваое: Какп гледати 10 милипна слика? Визуелизација мнпщтва ппдатака кап уметнишки и 
истраживашки алат 
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Ауупрке прпграма:  
Драгана Жаревац, визуелна умеуница и Гпрдана Дпбрић, кусупскиоа Кулуурнпг ценура Бепграда 
Кпнцепција прпграма и медијација: Драгана Жаревац 
Прпдукција и прганизација у инсуиууцијама:  
Кулуурни ценуар Бепграда - Гпрдана Дпбрић и Весна Данилпвић, МСУВ – Свеулана Младенпв и Факулуеу за 
медије и кпмуникације Универзиуеуа “Сингидунум” у Бепграду. 
Кинп сала МСУВ, 24. април 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 200 
 
18. Медиа Арт прпјекат: Рудплф Фрилинг (Rudolf Frieling), МПМА Сан Францискп, САД 
Предаваое: Музеј кап прпдуцент 
Ауупрке прпграма:  
Драгана Жаревац, визуелна умеуница и Гпрдана Дпбрић, кусупскиоа Кулуурнпг ценура Бепграда 
Кпнцепција прпграма и медијација: Драгана Жаревац 
Прпдукција и прганизација у инсуиууцијама:  
Кулуурни ценуар Бепграда - Гпрдана Дпбрић и Весна Данилпвић, МСУВ – Свеулана Младенпв и Факулуеу за 
медије и кпмуникације Универзиуеуа “Сингидунум” у Бепграду. 
Кинп сала МСУВ, 11. јун 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 100 
 
19.  WonderLab:  Међунарпдна излпжба са АВ перфпрмансима - Live АV перфпрманси: Маркп Батиста  
│Прпјекат 0  
Кусупскиоа: Саоа Кпјић Младенпв 
Кинп сала МСУВ, 29. април 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 120 
 
20-21  Мерлинка фестивал- кратки, играни и дпкументарни филмпви кпји пбрађују ЛГБТ тематику 
Прпдукција: Мерлинка фесуивал, ЛГБТ заједница  
Кинп сала МСУВ, 14. и 15. мај 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 120 
 
22. Музеји Србије: Десет дана пд 10 дп 10 
Live АV перфпрманс Прпјекау 0 
ауријум и Кинп сала МСУВ, 16. мај 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 3.000 
 
23. Предаваое: Пплитика репрезентације и савремена етнпграфска музејска пракса: пример музеја у 
Впјвпдини 
предавашица: Тијана Јакпвљевић - Щевић  
Сарадоа: АЦИМСИ Ценуар за рпдне суудије Универзиуеуа у Нпвпм Саду 
Кинп сала МСУВ, 20.мај 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 50 
 
24. Мипдраг Митращинпвић: Паралелни урбанитети: Ствараое инклузивне инфраструктуре: 
Предаваое у пквиру прпграма десете Бепградске интернаципналне недеље архитектуре 
Кинп сала МСУВ, 22. мај 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 100 
 
 
25. Бранкп Андрић псваја свет 
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Презентација уметнишких радпва Бранка Андрића Андрле и Центра за уметнишкп и културнп наушнп 
истраживаое ‒ Бранкп Андрић ‒ Беш 
Ушесници: Бранкп Андрић (наушни дирекупр ценура и мпдераупр дискусије/Нпви Сад - Беш), Владимир Кппицл 
(коижевник/Нпви Сад), Пуп Рајуер (филмски Криуишар/Беш), Слпбпдан Тищма (коижевник/Нпви Сад) и 
Радпван Влахпвић (коижевник/Нпвп Милпщевп)  
Кинп сала МСУВ, 5. јун 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 70 
 
 
26.  Презентација међунарпднпг прпјекта Транспарентнп путпваое 
Прпјекау Транспаренунп пуупваое  предсуавип је радпве псмпрп канадских умеуника кпји су паралелнп са 56. 
Венецијанским бијеналпм крајем јуна и ппшеукпм јула 2015.гпдине извели серију перфпрманса и акција у 
Венецији. 
ушесници: Duo AZed (AiméZayed & France Arseneault), Philippe Boissonnet & Lorraine Beaulieu, Vessna Perunovich 
& Boja (Boza) Vasid  
Кусупси: Besnik Haxhillari i Flutura Preka 
Кусупс МСУВ: Свеулана Младенпв 
Кинп сала, 9. јул 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 60 
 
 
27. ПБЕРХАУЗЕН У НПВПМ САДУ │ ППЛИТИЧКП У ФИЛМУ 
МСУВ–Ценуар ФВФ и ЦЗКД │ Бипскпп 2015. 
Гпсу: Lars Henrik Gass, дирекупр Међунарпднпг фесуивала краукпг филма у Пберхаузену  
Кинп сала МСУВ, 4. сепуембар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 60 
 
28. ДУНАВСКИ ДИЈАЛПЗИ – УМЕТНПСТ У ДПБА (НЕ)ЕМПЦИПНАЛНПСТИ 
инуернаципнални мини симппзијум 
ушесници: Hartwig Knack (Аусурија), Владимир Бескид (Слпвашка), Karl-Heinz Strole (Аусурија), Младен Лушић 
(Хрвауска), Арне Брејц (Слпвенија), Анасуасија Миранпвић (Црна Гпра), Драган Прпле ( Србија), Сава Суепанпв 
(Србија), Саоа Кпјић Младенпв (Србија), Шеда Васић (Србија). 
Прпдукција: Галерија “Бел ару” и Завпд за кулууру Впјвпдине 
Кинп сала, 08,сепуембар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 80 
 
29-31. BalCCon - Balkan Computer Congress 
 BalCCon2k15 – Third time's a charm 
брпјне презенуације, радипнице кап и предаваоа из пбласуи безбеднпсуи рашунарских сисуема, са ппсебним 
псврупм на друщувенп-пплиуишке уеме, пппуу защуиуе приваунпсуи на инуернеуу, слпбпднпг спфуевера, 
прпграмских језика, развпја апликација и брпјне друге. Предаваши су ппзнауи и признауи припадници 
хакерских заједница из целпг свеуа.  
Прганизаупри: удружеое Линукс кприсника "ЛУГпНС" и Wau Holland Фпндација из Хамбурга  
Предаваши: Впја Анупнић, Бернд Фикс, Травис Гудсид, Алук, Вирус, Мари Гуубуб, Peter Bubestinger...  
Излпжбени прпсупр, Кинп сала МСУВ,  11. сепуембар - 13. сепуембар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 400 
 
32. НАТРАГ: Ретрпспеивна излпжба Бпжидара Мандића и Ппрпдице бистрих пптпка (1969 – 2015)                                                                                                                                                          
Разгпвпр са умеуникпм и прпмпција мпнпграфије у издаоу МСУВ 
кусупс: Небпјща Миленкпвић 
Ушесувпвали: Бпжидар Мандић, прпф. др Звпнкп Макпвић, Небпјща Миленкпвић 
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Кинп сала МСУВ, 18. сепуембар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 80 
 
33. НАТРАГ: Ретрпспеивна излпжба Бпжидара Мандића и Ппрпдице бистрих пптпка (1969 – 2015) 
Ненајављена умеунпсу 
Разгпвпр са акуерима умеунишке сцене седамдесеуих и прпмпција рпмана Бпжидара Мандића Перуле п 
нпвпсадскпј авангарди 1970-их (Службени гласник, Бепград, 2015) 
 
Ушесувпвали: Слпбпдан Тищма, Владимир Кппицл,Пеђа Вранещевић, Бпжидар Мандић 
Кинп сала МСУВ, 14. пкупбар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 100 
 
34- 36. Међунарпдни видеп фестивал ВИДЕПМЕДЕЈА 
Трпдневни Међунарпдни фесуивал савремене видеп умеунпсуи Видепмедеја у прпдукцији и прганизацији 
Удружеоа за видеп умеунпсу Видепмедеја. 
прпдукција: Видепмедеја, Нпви Сад 
цеп МСУВ, 23. дп 25. пкупбра 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 500 
 
 
37 – 39. Међунарпдни прпјекат Performing the Museum (Per Muse):  
      ARCHIVES AND POWER  / АРХИВ И МПЋ 
 
струшни симппзијум п збиркама савремене уметнпсти, ушесници: Александра Секулић, Музеј сувремене 
умјеунпсуи Загреб, Јасна Јакщић,  Кпрпщка галерија ликпвне умеунпсуи Слпвео Градец, Андреја Хриберник и 
Фпндација Анупни Тапијес (Фундациó Анупни Тàпиес) из Барселпне, Припл Фпнудевила, уз Саоу Кпјић 
Младенпв и Гпрдану Никплић, МСУВ 
 
Дискусија: Извпђеое архива са ушесницима 
Мпдераупрка: Александра Секулић 
 
Јасмина Цибиц: презенуација сампсуалне излпжбе Building Desire 
 
МСУВ умеуници - инуерпреуаупри: 
Зпран Тпдпрпвић презенуација 
Дпплгенгер (Исидпра Илић, Бпщкп Прпсуран) презенуација 
Исидпра Тпдпрпвић презенуација 
Саща Ракезић алиас Александар Зпграф презенуација 
 
Дискусија са умеуницима 
Мпдераупрка: Александра Секулић 
 
Кинп сала МСУВ, 03 – 05. нпвембар 2015.  
 
Брпј ппсеуилаца: 400 
 
41- 45. 11. Филмски фестива СЛПБПДНА ЗПНА 
Слпбпдна Зпна је филмски фесуивал псмищљен кап серија прпграма базирана на ангажпванпј, савременпј 
филмскпј прпдукцији кпји се баве акууелним друщувеним и пплиуишким уемама из целпг свеуа.       
Кинп сала МСУВ, 6 ‒ 11. Нпвембар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 600 
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46. Прпмпција мпнпграфије ДЕИ ЛЕЧИ: радпви 1957/1965 / Бпра Витпрац и Драгпљуб Павлпв 
Гпвприли: Славкп Тимпуијевић, Ненад Милпщевић, Слпбпдан Тищма, Сава Суепанпв, 
Зпран Пануелић и Бпра и Драган 
На прпмпцији је приказан дпкуменуарни филм Деи леши у урајаоу пд 25 мин ауупра Ненада Милпщевића 
(Редакција за кулууруТелевизије Бепград) 
Кинп сала МСУВ, 18. нпвембар 2015.  
Брпј ппсеуилаца: 80 
 
47. Антена Деск Креативна Еврппа 
Пкругли суп: Сарадоа цивилнпг и јавнпг секупра 
Гпвпрници на пкруглпм суплу су били: Славища Грујић - Ппкрајински секреуар за кулууру и јавнп 
инфпрмисаое, Димиурије Тадић щеф Деска Креауивна Еврппа Србија и предсуавник Минисуарсува кулууре и 
инфпрмисаоа Р. Србије, Александар Милпсављевић - Управник Српскпг нарпднпг ппзприщуа и Зпран 
Пануелић испред прганизације Куда.прг.  
Кинп сала МСУВ, 10. децембар 2015. 
Брпј ппсеуилаца: 80 
  
48. УЗБУДЉИВИ ГРАДПВИ  
Креауивни меначмену манифесуација и ушещће публике у ревиуализацији града  
Прпдукција: Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине и Удружеое Креауивна Србија 
Увпднп излагаое: РПЧЕР ПРАЈД  
дирекупр агенције "Хевенли" и прпфеспр на универзиуеуу Сари (ВБ) 
Ушесници кпнференције: Тијана Палкпвљевић, Галерија Мауице Српске | Иванка Тасић, Панацпмп Земља шуда 
| Зприца Бајић, Тангп Травел | Драгица Тпмка, Факулуеу за сппру и ууризам, Тимс | Ивана Вплић, Факулуеу за 
сппру и ууризам, Тимс | Јасмина Бељан-Искрин, Турисуишка прганизација Сремских Карлпваца | Крисуина 
Кујунчић, Турисуишка прганизација СрбијеКинп сала МСУВ, 16. Мпдераупри: Вищоа Кисић, Еврппа Нпсура 
Србија и Гпран Тпмка, Факулуеу за сппру и ууризам, ТИМС - децембар 2015.    
Брпј ппсеуилаца: 80 
 
49. Improstor #72 
Paul Pignon i EX You │кпнцерт 
9. сепуембар 2015.   
 
50. Identity's Dream Quartet: Improstor #74 - Кпнцерт 
28. нпвембар 2015. 
Силард Мезеи, випла 
Тијана Суанкпвић, виплина, пбјекуи 
Габријела Кпсп, фагпу 
Марина Чукљев, клавир, пбјекуи 

 
Пткупљена уметнишка дела у 2015. 

 
1. Даринка Ппп Миуић 

П сплидарнпсти, 2005-2014. 
слика, фпуп кплажи, графика, цруежи, видеп, димензије прпменљиве 
Пукуп 2015. 

 
2. Младен Миљанпвић 

Show Where it Hurts With Your Hand, 2011. 
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Фпуп-инсуалација 22 х (фпупграфије, 50х35cm; суаклп 150х50 cm) 
Пукуп, 2015. 

 
3. Гпран Јуреща  

Скрхана неверствима Луја Четрнаестпг и пкружена патуљцима Марија Тереза пије шпкпладу, 2010. 
акрил, уље и плпвка на плауну, 230х140 cm 
Пукуп 2015. 

 
4. Науаща Тепфилпвић  

s.h.e., 2011. 
3Д каракуер анимација (анимација хуманпида), 6’52’’ ,  
Пукуп 2015. 

 
5. Селман Трупвац  

Линија за Савамалу, 2013. 
цруеж, графиу на папиру, 400х133 cm 
Пукуп 2015. 

 
6. Весна Перунпвић 

(W)hole, House of Exile, 2001-2010. 
видеп инсуалација, димензије прпменљиве (кпнсурукција: 310х300х240 cm, максимална велишина 
прпјекције 600х400 cm) 
Пукуп 2015. 

 
7. Мрђан Бајић 

Yugomuzej, 2012. 
дрвп, ДВД, двд плејер, ув мпниупр, југпмузеј филм/ед.7/, ПЦ, мпниупр, ‘yugomuzej’ web, 250х250х80 cm 
Пукуп 2015. 

 
8. Ђпрђе Пданпвић, Гпрдана Каљалпвић 

Дубинскп прпстираое, 2013. 
фпуп – инсуалација, дигиуални прину на 220gr паус папиру, 12 фпупграфија (70 х 100 cm) 
Пукуп 2015. 

 
9. Урпщ Ђурић 

Апрппријације 2 | Друщтвени ппртрети, 2009. 
Видеп инсуалација, фпупграфије, димензије прпменљиве 
Пукуп 2015. 

 
10. Драгпљуб Тпдпсијевић Раща 

Бпг ппстпји, 2003-2013. 
Даске, дрвена кууија, флаща са винпм са инуервенцијпм, уљане бпје, 56х131х15 cm 
Пукуп 2015. 

 
11. Драгпљуб Тпдпсијевић Раща 

Weltschmerz is my business, 2013. 
Акрил на карупну, 71х51 cm 
Пукуп 2015. 

 
12. Илија Щпщкић 

Зигпта, 2011. 
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видеп есеј, 11’19’ 
Пукуп 2015. 

 
13. Милпщ Тпмић 

Музикални дневници 1-4, 2012-2013. видеп 
Музикални дневник #1, 2012. 
Музикални дневник #2, 2012. 
Музикални дневник #3, 2013. 
Музикални дневник #4, 2013. 

Пукуп 2015. 
 

14. Вахида Рамујкић 
7 нашина бпба, 2010. 
Асемблаж, вез на плауну (памук, свила), фпупграфије, цруеж - плпвка на папиру, 100х70 cm 
Пукуп 2015. 

 
15. диСТРУКТУРА 

Face to Face (Bohunice), 2011. 
Дигиуални прину кащиран на алубпнд, 80х120 cm 
Пукуп 2015. 

 
16. диСТРУКТУРА 

Face to Face (Polau), 2010. 
Дигиуални  прину кащиран на алубпнд, 80х120 cm 
Пукуп 2015. 

 
17. диСТРУКТУРА 

Not so far away 4, 2010. 
Дигиуални  прину кащиран на алубпнд, 80х120 cm 
Пукуп 2015. 

 
18. диСТРУКТУРА 

The best of leisure (Motorcyclists), 2011. 
Дигиуални  прину кащиран на алубпнд, 80х120 cm 
Пукуп 2015. 

 
19. диСТРУКТУРА 

The best of leisure (Zmajeviti), 2011. 
Дигиуални  прину кащиран на алубпнд, 80х120 cm 
Пукуп 2015. 

 
20. Јелена Јуреща 

МИРА, скица за ппртрет (Mira, study for a portrait), 2010-2014. 
Видеп инсуалација: 2 видеп записа, две фпупграфије 
Пукуп 2015. 

 
21. Мулуифлекс 

Monkey Spa, 2011. 
Видеп (кплпр, суереп), 20’11’’ 
Пукуп 2015. 
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22. Марина Абрампвић 
Исппвест / Confession, 2010. 
Видеп, црнп-белп; без звука, 60’, loop 
Пукуп 2015. 

 
23. ИРОИН 

ДА+ДА, 2010. 
Bishop M. Zlatanov reciting poems written for H.Ball, Cabaret Voltaire Video, 3’51’’ 
Пукуп 2015. 

 
24. Милица Тпмић 

Једнпга дана уместп нпћи, бљеснуће рафал из митраљеза кад друшке светлпст не мпже дпћи, (из 
ппеме Пскара Давиша), 2009.   
Акција-инуервенција у јавнпм прпсупру изведена у Бепграду 3. сепуембра 2009. Фпупграфија-ламбда 
прину, 5 х (64х43 cm) 

 
Ппсвећенп шланпвима Анархп-синдикалисуишке иницијауиве. 
(Фпупграфија: Срђан Вељпвић) 

 
25. Милица Тпмић 

Једнпга дана уместп нпћи, бљеснуће рафал из митраљеза кад друшке светлпст не мпже дпћи,(из 
ппеме Пскара Давиша), 2009.  
Акција-инуервенција у јавнпм прпсупру изведена у Бепграду 3. сепуембра 2009. Једнпканални видеп, 
10 min. 

 
Ппсвећенп шланпвима Анархп-синдикалисуишке иницијауиве. 
(Звук: инуервјуи са паруизанима, ушесницима НПБа (Накнаднп п љубави, Милица Тпмић, 2003); 
Инуервјуисани: Щиме Крпоа, Јелена Каденић, Радпщин Рајевић и Димиурије Бајалица; Камера: Суаща 
Тпмић; Мпнуажа: Милпщ Супјанпвић; Звук: Владимир Јанкпвић Слпнше) 

 
26. Вељкп Вујашић 

Слика II, 2008. 
уље на плауну, 200х225 cm 
Пукуп 2015. 

 
27. Шедпмир Дрша, Слпбпдан Тищма 

Ппнављаое 1-14, 1976. (други деп) 
акција, филм са негауивима / 14 црнп-белих фпупграфија 
Пукуп 2015. 

Ппклпоена уметнишка дела у 2015. 
 

1. Драгпљуб Тпдпсијевић Раща  
Чпвек из Верпне, 2001. 
Дигиуални прину (3/20) 
Ппклпн ауупра 2015. 

 
2. Драгпљуб Тпдпсијевић Раща  

Ппцепана репрпдукција на прпдају, 2015. 
Кпмбинпвана уехника, ласер прину и лиупграфија (15/30) 
Ппклпн ауупра 2015. 
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3. Драгпљуб Тпдпсијевић Раща  
Секс, истприја и уметнпст, 2015. 
Дигиуални прину (урипуих) 
Ппклпн ауупра 2015. 

 
4. Исидпра Тпдпрпвић 

Меке везе, 2015.  
микс медиа (вез, LilyPad Arduino, щивеое) 
Ппклпн ауупрке 2016. 

 
5. Јасмина Цибиц 

The Pavilion, 2015. 
једнпканална видеп инсуалација (пеу едиција + 2 АП) 
Ппклпн ауупрке 2016. 

 
6. Гпран Десппупвски 

Трпкрилна капија, 2001.  
Тапациранп плаунп, даске, 3 х (200 х 630 cm) 
Ппклпн ауупра 2016. 

 
7. Љубпмир Вушинић 

SPIEGELKONDENSATOR MODUL/СРБ 14 
a/HORIZONTAL lines b/VERTICAL lines, 2014. 
фпрекс+меуалик фплија и алуминијумска кпнсурукција, 2 х (200 х 50 х 5 cm) 
CorelDRAW реализпван уз уехнишку асисуенцију Ненада Илића 
Ппклпн ауупра 2016. 

 
8. Кауалин Ладик  

Псеудпприсутнпст 1, 1972. 
фпупперфпрманс, ц/б фпупграфија, 28,3 х 45,7 cm 
Ппклпн ауупрке 2016. 

 
9. Кауалин Ладик  

Псеудпприсутнпст 2, 1972. 
фпупперфпрманс, ц/б фпупграфија, 30,3 х 43 cm 
Ппклпн ауупрке 2016. 

 
10. Кауалин Ладик  

Пхпнпппетица, 1976. 
фпнишна инуерпреуација визуелне ппезије, ЛП плпша - 45 пб 
Ппклпн ауупрке 2016. 

 
11. Кауалин Ладик & Gábor Fülöp 

Aki Darazsakról Álmodik, 1980-е 
ЛП плпша - 33 пб 
Ппклпн Кауалин Ладик 2016. 

 
12. Милица Мрђа (Кецман) 

Dada Symposion, 1992. 
хепенинг, ВХС 
Ппклпн ауупрке 2016. 
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13. Милица Мрђа (Кецман) 

Круг и крст, ликпвни и интермедијални радпви, 1982 – 1998. 
Рукппис (умеунишка дпкуменуација) 
Ппклпн ауупрке 2016. 

 
14. DOPLGENGER 

Крпз нпћ без звезда, тамну и густу кап мастилп, 2015. 
видеп  
Ппклпн ауупра 2016. 

 
15. Милан Грахпвац 

Звали су ме дивља ружа, 2015. 
акрил и липпв угљен на наурпн папиру, 170 х 89 cm 
Ппклпн ауупра 2016. 


