Дел.Бр: 42-1-1/2017
Датум: 09.02.2017.године

ПРОГРАМ РАДА
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Лична карта установе:
Музеј савремене уметности Војводине је основан као Галерија савремене ликовне
уметности – Нови Сад одлуком Скупштине АП Војводине 1. фебруара 1966. године. Назив
установе промењен је више пута како би пратио измене у карактеру рада институције.
Прво је промењен у Музеј савремене ликовне уметности (03. јун 1996), затим у Музеј
савремене уметности Војводине у Новом Саду (24. марта 2006), да би добио коначан назив
- Музеј савремене уметности Војводине (13.01.2012), односно МСУВ (MoCAV).
Најважније последице ове измене су да се активност некадашње галерије проширила на
музеолошку делатност, а делокруг рада са ликовне на више области савремене уметничке
теорије и праксе. Седиште Музеја савремене уметности Војводине је у Дунавској 37, Нови
Сад.
Одговорно лице:
Радован Јокић
Сврха (основно стратешко опредељењен рада установе):
Музеј савремене уметности Војводине музеолошко-истраживачки приступа чувању и
изложбеној презентацији дела савремене уметности 20. и 21. века, повезујући локалну
уметничку сцену са интернационалном.
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Опис основне делатности:
Музеј савремене уметности Војводине се данас налажи пред великим изазовима и
задацима, да у условима друштвене економске кризе праћене затварањем многих
изложбених простор, непостојањем градске галерије и неадекватним условима за рад
многих актера локалне уметничке сцене, перманентно ради на праћењу, окупљању,
изучавању и промовисању савремене уметничке сцене Војводине у нашој средини и
међународном културном простору, уз очување своје примарне музеолошке улоге.
У музејском фонду налазе се уметничке збирке слика, скулптура, објеката и инсталација,
графика и цртежа, концептуалне уметности, филма, видеа и фотографије, интермедијских и
дигиталних радова, архитектуре, урбанизма и дизајна углавном из друге половине 20. и
почетка 21. века у Војводини, Србији, али и дела иностраних уметника, уметница и
уметничких група. Поред тога Музеј прикупља, систематизује и чува богату библиотечко и
документарно – архивску грађу о свим протагонистима и појавама релавантним за историју
уметности Војводине.
МСУВ је усмерен ка системском проучавању и ревалоризацији историје уметности
углавном друге половине 20. и 21. века у Војводини, Србији и регији, кроз многе студијске,
проблемске, ретроспективне и монографске пројекте, којима се кроз нове приступе и
методе рада афирмишу значајне историјске уметничке појаве и личности, уз истовремени
контуниорани рад на едукацији публике. Задатак музеја је да указује на недовољно
афирмисане приступе, маргиналне или алтернативне токове из уметничке прошлости уз
истовремени подстицај савремене продукције и праксе ангажовањем њених актера кроз
тематске и самосталне изложбе, акције, говорне програме, радионице, филмске пројекције,
музичке догађаје и сл. намењене стручној и широј јавности. Такође, МСУВ успоставља
контакте и сарађује са многим иституцијама из Србије, региона бивше Југославије и ширег
интернационалног простора.

Циљеви и индикатори делатности установе (2017-2019. године)
Циљ 1 истраживање, презентација и афирмација савремене уметности
Индикатор Назив
Базна
2017
2018
1.1
посетиоци програма музеја и
вредност
интернет презентација музеја
Коментар
Базна
2017
2018
Индикатор Назив
вредност
1.2.
медијске објаве
Коментар
Циљ 2 прикупљање и заштита уметничких дела
Базна
2017
2018
Индикатор Назив

2019

2019

2019
2

вредност
прикупљена и обрађена дела
Коментар
зависи од финансијских средстава
Базна
Индикатор Назив
вредност
2.2.
конзервирана дела
Коментар
Циљ 3 сарадња са другим институцијама и установама
Индикатор Назив
Базна
3.1.
гостујући и сараднички пројекти у
вредност
земљи и иностранству
Коментар
зависи од додатног финансирања
Базна
Индикатор Назив
3.2.
формирање мреже збирки савремене вредност
уметности у Војводини
Коментар
захтева развој матичне службе
2.1.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

ПА 1. РЕДОВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСИ И ПОДРШКА
РАДУ УСTАНОВЕ
Опис:
411-416
За редован рад и функционисање Музеја неопходно је редовно исплаћивање плата,
социјалних доприноса, додатака, накнада, социјалних доприноса, давања и награда,
накнада у натури, превоз заппослених са посла на посао, поклона за децу запослених,
отпремнина за запослене, накнада трошкова за запослене, за укупно 17 запослених у
складу са Законом о платама, уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата.
421
У оквиру редовних финансијских обавеза које сноси Музеј, укључени су и трошкови
платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, телекомуникационе услуге,
трошкови осигурања и закуп имовине и опреме. Неопходно је редовно плаћање сталних
трошкова и одржавање депоа, изложбених и радних просторија.
422
Трошкови путовања обухватају путовања у земљи, иностранству – превоз, смештај,
дневнице и остале трошкове транспорта који су неопходни за редовно обављање
музејских делатности.
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423
Услуге по уговору обухватају следеће услуге: административне, компјутерске, услуге
образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге
репрезентације и остале опште услуге, које су све детаљно описане у појединачним
пројектима Музеја.
424
Специјализоване услуге и остале специјализоване услуге су највише везане за обављање
програмске делатности, али укључују и редовну делатност.
425- Текуће поправке и одржавање
Део зграде у Дунавској 37 у којој се обавља основна активност МСУВ није у
оптималном стању који би испунио све потребе и стандарде музејских делатности и
програма. Суочавамо се са недостатком адекватног простора како за чување обимног
фонда уметничких дела, тако и изложбеног простора намењеног сталној поставци, а
делимично и текућим изложбама. Жеља нам је да решимо неколико акутних проблема са
којима се ми, наши сарадници и публика свакодневно сусрећемо, као што су:
застарелост главног струјног сата, тоалета за публику, непостојање гардеробера,
непостојање термичке изолације простора, проблем подземних вода, неадекватност
интернет система, неадекватност приручног депоа, непостојање теретног лифта и
прилаза за особе са посебним потребама, као и неосветљеност, запуштеност зграде и
неуређеност околног простора, који такође припада самој згради и проширује могућност
увођења уметничких садржаја у спољни простор.
а) ревитализација главног струјног ормара и струјног вода
Зграда у Дунавској 37 коју Музеј сувремене уметности Војводине користи инсталиран
главни струјни вод и главни струјни орман из периода градње зграде који је застарео и
који је извор потенцијалних потешкоћа у реализацију активности Музеја. Музеј
савремене уметности Војводине од усељења у зграду 2009. године константно улаже у
унапређење просторних услова, што је укључило реконструкцију електроинсталација и
расвете у фоајеу, изложбеним просторима које користи и неколико додатних просторија.
Ове инсталације су прикључене на главни вод зграде који ускоро неће моћи да издржи
оптерећење које нове инсталације подразумевају.
Неопходно је извршити пројектовање максимално могућег струјног оптерећења целе
зграде и спрам њега испланирати струјни капацитет главног струјног вода и главног
струјног ормана, извршити инсталација нових правилно димензионисаних инсталација
како би се у наредним годинама могла безбедно наставити комплетна реконструкција
струјних инсталација по фазама односно сегментима зграде.
Поред техничко оперативних разлога, реконструкција главног струјног вода и главног
струјног ормана веома важан разлог је и општа и противпожарна безбедност зграде –
превелико оптерећење главних инсталација у екстремним случајевима може изазвати
струјни удар или пожар.
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б) преуређење изложбених простора на спрату
Услед нове расподеле простора на првом спрату са колегама из Музеја Војводине
потребно је направити адекватне грађевинске итервенције којима би се обезбедила
логичнија употреба простора, као и једноставније означавање и кретање публике кроз
изложбени простор. Тренутном ситуацијом је отежана реализација програма МСУВ
којем је улаз у један од изложбених простора закрчен поставком другог музеја.
Потребно је пробити пролаз, преспојити струјне и грејне инсталације, изградити нове
зидове и преграде. Интервенција треба да се изведе у што краћем року како не би
реметила програм Музеја.
ц) санирање таванице и тоалета у депоу МСУВ у Јеврејској 21
Услед пицања водоводне цеви у Јеврејској 21, изнад просторија које користи МСУВ као
свој основни депо у којем се налази већина фонда Музеја, део таванице се обрушио и
нанео већу штету у приручној кухињи и тоалету. Потребно је извршити санацију
таванице која је у лошем стању и ревитализовати просторе који су услед водоводне
хаварије уништени.
Интервенција треба да се изведе у што краћем року како не би дошло до повећања
штете.
д) преуређење тоалета намењених публици
Уређење би обухватило сређивање тоалета намењеног публици Музеја у Дунавској 37
(мушки, женски и тоалет за особе са инвалидитетом). Тоалети су у неугледним условима
и захтевају комплетно уређење које ће омогућити несметанo коришћење од стране
публике и особља, што и представља обавезне услове јавне установе.
426 материјал
Канцеларијски и административни материјал, као материјал за одржавање хигијене и
чистоће, материјал за редовно праћење прописа и материјал за саобраћај су неопходни за
редовни рад и функционисање Музеја.
444, 482-483
Планирају се средства за покривање такси, казни и пенала по решењу судова.
511 зграде и грађевински објекти
Планирано је пројектовање пројекта ревитализације главног струјног ормара и струјног
вода, јер се интервенције на његовој ревитализацији не могу изводити без пројектне
документације.
512 машине и опрема
а) Опрема за културу
У складу с програмском делатношћу МСУВ и новијом уметничком праксом коју
покривамо, на плану набавке опреме за културу испратићемо приоритете какви су
етапно иновирање аудио-визуелне и конзерваторске опреме, набавка преносиве и
основне расвете као и допуна рачунарске, аудио-видео и друге електронске опреме која
би умањила потребу за најмом и донела значајне даље уштеде. Изложбе и други јавни
догађаји које МСУВ организује све више подразумевају електронске медије, потребно је
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стално праћење и набавка ове врсте опреме како би омогућили што адекватнију
презентацију ове врсте садржаја. Потребна је и набавка уређаја за одржавање влажности
ваздуха у депоу и изложбеним просторима, као и унапређење изложбеног мобилијара.
б) Административна опрема
Набавка административне опреме биће усклађена са реалним радним потребама
запослених и подразумева набавку неопходне рачунарске опреме за рад, сервера и
секундарне меморије за чување дигиталне грађе, скенера за филмове за потребе фото
архиве, металних полица за одлагање уметничких радова и каталога, полица за књиге,
завеса и канцеларијског намештаја који је у веома лошем стању.
ц) Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
Опремом за производњу такође не одговара савременим стандардима и ствара сталне
проблеме у раду техничке службе. Потребна је набавка мердевина, као и неопходног
ситног алата и прибора.
Неопходно је конкурисање за средства из различитих извора уколико не буду одобрена
буџетска средства.
Циљ 1 редовна ислата плата запосленима
Базна
Индикато Назив
2017 2018
2019
вредност
р 1.1
исплата зарада
Коментар
Базна
2017 2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 1.2.
Коментар
Циљ 2 уређење просторних капацитета музеја
Базна
Индикато Назив
2017 2018
2019
вредност
р 2.1.
поправке и грађевински радови
Коментар
Базна
2017 2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 2.2.
стање објекта
Коментар
Циљ 3 унепређење техничке опремљености музеја
Базна
Индикато Назив
2017 2018
2019
вредност
р 3.1.
набавка машина и опреме
Коментар
Базна
2017 2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 3.2.
побољшање продукције изложби
Коментар
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Финансијски план

Ек. класификација
411 плате, додаци и накнаде запослених
412 социјали доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Отпремнине и помоћи
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
444 Казне за кашњење
482 Порези, обавезне таксе и казнени пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
511 Зграде и грађевински објекти
515 Нематеријална имовина

Износ
планираних
средстава
12.979.718,00
2.323.371,00
320.000,00
600.000,00
1.010.650,00
270.000,00
1.639.230,00
1.985.500,00
6.367.900,00
2.365.000,00
910.000,00
2.412.500,00
1.480.000,00
10.000,00
46.000,00
1.001.000,00
60.000,00
500.000,00
2.710.000,00
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ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ

ПА 2. РЕДОВНА ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ
Опис:
У редовну програмску делатност укључен је наставак формирања атељеа за
конзервацију, адаптација простора у згради МСУВ у Дунавској 37 и Јеврејској 21,
уређење постојећих просторија, инсталација потребне вентилације и филтрације
прашине, куповина потребне опреме и материјала за рад. Нопходна је превентивна
заштита уметничког фонда МСУВ у циљу сигурне бриге о уметничком фонду музеја,
као и редовно чишћење, санација и опремање радова из фонда. Музеј планира да
настави са осавремењивањем основне музејске делатности кроз увођење електронске
обраде података о уметничким радовима, израде е-картона и дигиталног фотографисања
збирке. Такође, неопходно је редовно ажурирати интернет презентацију колекције
музеја, те одржавати основну интернет страницу музеја на српском и енглеском језику
како би наши садржаји постали доступни широј, интернационалној јавности, планирана
је и израда интернет презентације архитектуре 20. и 21. века. Потребно је наставити са
развојем пр и маркетинга која би проналазили савремене начине медијског оглашавања,
рекламирања и финансирања Музеја, уз редовно праћење прес клипинга и повремену
израду програмских књижица, водича, реклама и флајера којима би музеј био доступан
широј јавности. Потребно је унапредити педагошку службу и одржавати редовне
програме намењене широј јавности, радионице намењене деци и омладини,
организовати вођења кроз изложбе, стручна тумачења и сл. Музеј планира да настави са
израдом сувенира не само у комерцијалне сврхе, већ ради посебног односа ка публици и
сарадницима. Данас је веома битно бити део мреже сродних институција како би се
приступило међусобној размени програма и информација зато је неопходно редовно
праћење домаћих и међународних удружења као што су: Музејско друштво Србије,
ICOM (International Council of Museums) и CIMAM (International Committee for Museums
and Collections of Modern Art), кроз прикључивање и активније учешће на
конференцијама, истраживачким пројектима и сл. За реализацију изложби неопходно је
унапређење техничке службе и приручног депоа.
Веома је важно улога музеја у прикупљању уметничких дела и обогаћивања сопственог
фонда кроз откуп и поклон, што ће бити настављено и у наредном периоду кроз рад
Комисије за откуп и поклон уметничких дела МСУВ. Такође, потребно је и стално
попуњавање архивске и библиотечке грађе. Неопходно је наставити процес
дигитализације уметничких радова и њихове документације.
Циљ 1 обогаћивање фонда МСУВ новим културним добрима
Базна
Индикато Назив
2017
2018
2019
вредност
р 1.1
набавка предмета покретне
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културне баштине (нематеријална
имовина)
Коментар
Базна
2017
2018
Индикато Назив
вредност
р 1.2.
набавка документације, књига и
часописа
Коментар
Циљ 2 унапређење обраде и заштите културних добара
Индикато Назив
Базна
2017
2018
р 2.1.
заштићеност културних добара
вредност
конзервацијом и рестаурацијом
Коментар
Базна
2017
2018
Индикато Назив
р 2.2.
дигитализовање културних добара вредност
Коментар
Циљ 3 повећање доступности и популаризација савремене уметности
Индикато Назив
Базна
2017
2018
р 3.1.
посетиоци програма, интернет
вредност
презентација и друштвених мрежа
Коментар
Базна
2017
2018
Индикато Назив
вредност
р 3.2.
медијске објаве
Коментар

2019

2019

2019

2019

2019

Финансијски план

Ек. класификација
4221 трошков службених путовања у земљи
4222 трошкови службених путовања у иностранство
4232 Компјутерске услуге
4234 Услуге информисања
4239 Остале опште услуге
4242 специјализоване услуге
4249 Остале специјализоване услуге
4264 Материјал за саобраћај
4266 материјал за културу

Износ
планираних
средстава
280.000,00
1.063.000,00
420.000,00
150.000,00
160.000,00
120.000,00
240.000,00
200.000,00
330.000,00
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ПРОЈЕКТИ
ПЈ 1. Атеље за конзервацију – редовне активности
Руководилац пројекта
Лука Кулић
Циљ:
Обезбеђење услова за основну превентивну заштиту фонда
Место и време реализације:
депо МСУВ, током 2017.
Опис:
Наставак формирања атељеа и адаптације наменског простора у згради МСУВ у
Јеврејској 21. обухвата уређење постојећих просторија, инсталацију потребне
вентилације и филтрације прашине, куповину потребне опреме и материјала за рад.
Набавка опреме и материјала за конзервацију обухвата основна средства за рад
конзерваторског атељеа а то су филтер за ваздух, графичке ормаре за смештај радова на
папируи конзерватосрки усисивач. Потребни материјали за рад обухватају стандардне
раствараче, лепкове, средства за чишћење, папире, платна и другог потребног
материјала.
Превентивна заштита подразумева основне безбедоносне мере и поступке у циљу
сигурне бриге о уметничком фонду музеја и обухвата послове одлагања уметничких
радова у депое, паковање радова, стварање адекватних физичких и микроклиматских
услова за чување, мање конзерваторске захвате на осетљивом и оштећеном уметничком
материјалу и друге сличне послове.
Планирани превентивни послови:
 Преуређење смештаја радова из Збирке сликарства
 Безбедно одлагање скулптура и осетљивих објеката
 Ревизија дела збирки Музеја
 Чишћење од прашине и других запрљања уметничких радова
 Санација мањих оштећења на појединачним радовима из фонда МСУВ
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
извршена превентивна заштита над делима из фонда
ПЈ 2. Редовна делатност службе за ПР и маркетинг
Руководилац пројекта
Данијела Халда
Циљ:
редовно медијско оглашавање музеј, праћење медијских објава у штампаним и
електронским медијима, проналажење додатних финансијера.
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Место и време реализације:
током целе 2017., медијски центри, мсув
Опис:
Неопходно је стално одржавање и унапређење музејског оглашавања путем интернета,
кроз е-маил поруке, Newsletter, редовно ажурирање основне интернет стране музеја на
српском и енглеском језику, интернет стране колекције музеја и различитих
програмских он-лине страница. Превод садржаја на енглески језик је постао стандардна
потреба због одржавања међународне видљивости музеја. Важно је и одржавање
редовне активност на најпопуларнијим друштвеним мрежама кроз рекламирање
изложби, догађаја и других садржаја музеја. Потребно је редовно одржавати службу за
ПР и маркетинг, која би проналазила савремене начине медијског оглашавања,
рекламирања и финасирања Музеја. Како финансијских средстава никад нема довољно
потребно је осим редовног финансирања од стране Покрајинског секретаријата, да се
успостави систем повећања буџета институције из више различитих извора
финансирања: кроз пројектно конкурисање код локалних државних органа, кроз израду
колаборативних дугорочних пројеката конципираних за конкурисање у ЕУ фондовима,
прекограничним и другим међународним организацијама и фондацијама, кроз
коришћење потенцијала простора и производа Музеја за остваривање мањих, али
сталних прихода, као и кроз проналажење локалних спонзора и донатора. Неопходно је
да се пронађу адекватни привредни сарадници који би повремено спонзорисали Музеј
својом робом, услугама или финансијским средствима.
За документацију Музеја неопходно је праћење информација (прес клипинг) које се о
Музеју објављују у штампаним медијима, на интернет порталима и ТВ програмима.
Пракса редовног добијања прес клипинга је уведена први пут током 2014. година и већ
је донела низ резултата, међу којима су редовно праћење медијске слике о музеју,
могућност брзог интервенисања, информације неопходне за истраживачки рад и
докуметаристички рад.
Како би музеј био доступан широј јавности потребно је повремено објављивати основе
информације о музеју и његовим програмима у штампаним програмским књижицама,
водичима и флајерима и сл. једноставним формама.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
број објављених медијских садржаја о музеју, број посета на интернет страници музеја,
број посета на друштвеним прежама

ПЈ 3. Стручно усавршавање запослених и службена путовања
Руководилац пројекта
Радован Јокић
Циљ:
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редовно стручно усавршавање запослених, праћење изложби у земљи и иностранству,
комуникација са колегама
Место и време реализације:
током 2017.
Опис:
Основна делатност којом се МСУВ бави, стални развој уметничких и музеолошких
теорија и пракси у оквиру интернационалног и домаћег културног простора, брзе
промене у сфери технолошких иновација и нових могућности продукције и
презентације изложби, обраде података и сл. неминовно стварају потребу и обавезу
стручног усавршавања запослених, кустоса и других запослених кроз научне и
едукативне семинаре, радионице, конференције и презентације, као и кроз рад нашег
стручног кадра на плану промоције актуелне уметничке праксе и историјских појава у
Војводини. Током 2017. године планиране су појединачне посете кустоса значајним
изложбама у земљи и иностранству, као што су: Бијенале у Венецији, Бијенале у
Истамбулу, Арс Електроника у Линцу и сл. Неопходно је праћење међународног
пројекта „Ризикуј промене“, као и учествовање на стручним семинарима из области
музеологије, економије и презентације Музејских активности у Србији и региону.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
сарадња са другим институцијама, размена програма, учешће на конференцијма и сл.

ПЈ 4. Делатност техничке службе
Руководилац пројекта
Марко Ерцеговић
Циљ:
унапређење стандарда продукције изложби и приручног депоа
Место и време реализације:
МСУВ, током 2017.
Опис:
Техничка служба поред постављања и скидања изложби у Музеју обухвата и друге
делатности као што су: одржавање изложбених и других простора, паковање и
транспорт уметничких радова, складиштење аудио-видео опреме, израда изложбеног
мобилијара (постаменти, витрине, звона, преградни зидови, текстилни застори, рамови и
сл.). За потребе наведених делатноси Техничкој служби је потребан буџет за обављање
редовне делатности.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
продуциране изложбе и др. програми
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ПЈ 6. Унапређење педагошке службе
Руководилац пројекта
Јован Јакшић
Циљ:
едукација публике, повећање публике
Место и време реализације:
МСУВ, током 2017.
Опис:
Потребно је унапредити педагошку службу и одржавати редовне програме намењене широј
јавности, радионице намењене деци и омладини, организовати вођења кроз изложбе,
стручна тумачења и сл. Зато током 2017. године МСУВ планира да успостави редовну
праксу организовања педагошких музејских програма. Како Музеј нема запосленог на
радном месту педагога постоји стални проблем ангажовања, те би се кроз програмску
активност Музеја пренебрегао овај проблем и редовно би се организовале педагошке
активности у изложбеним просторима МСУВ, на платоу и зеленој површини у непосредној
близини музеја. За музеје данас је веома важнан однос ка публици и континуирани рад на
приближавању савремене уметничке праксе и музејске делатности широј јавности, деци,
омладини, студентима, старијој популацији и сл. који би успоставио стабилније везе музеја
са локалном заједницом.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
број учесника, број и оцена публике
ПЈ 7. интернет презентација архитектуре 20. и 21. века
Руководилац пројекта
Владимир Митровић
Циљ:
едукација публике, повећање публике на интернету, истраживање савремене архитектуре
Место и време реализације:
интернет страна МСУВ, током 2017.
Опис:
Пројекат се састоји од уводног текста као и појединачних текстова за сваки од наведених
периода, фотографија и цртежа архитектонских објеката и биографија архитеката чија су
дела представљена.
 Модерна архитектура у Војводини 20. века
 Појава модерне (1920-1930)
 Модерна: утицаји Баухауса и Ле Курбизијеа (1930-1940)
 Послератна обнова и изградња (1945-1955)
 Умерени (социјалистички) модернизам и функционализам (1955-1970)
 Стасавање регионалне архитектуре (1970-1980)
 Осамдесете: Преиспитивање модернистичког наслеђа, постмодерна, нови и
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некритички фолклоризам
 Деведесете: Криза и тражење излаза
Архитектура после 2000. године
Попунити са биографско-библиографским подацима, појединачним теxтовима о објектима,
линковима ка сајтовима архитеката и њихових бироа и сл.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
број учесника, број и оцена публике
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ПА 3. ИЗЛОЖБЕНЕ И ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опис:
Током 2017. Музеј савремене уметности Војводине указаће на битне појаве у савременој
уметности кроз истраживачки рад, ретроспективне изложбене презентације и
монографске публикације неких од актера сцене, међу њима су Илија Шошкић.
Самосталним изложбама биће представљени опуси Јелене Булајић, Данијела Бабића,
Бошка Шеве и Младена Миљановића. Такође биће реализоване и групне и проблемске
изложбе: Војвођански салон савремене уметности, Геометријска уметност у Војводини,
Дух једне париске галерије у Новом Саду, Скулптура у слободном простору. У 2017.
години МСУВ ће наставити сарадњу са Британским саветом реализацијом изложбе
британског уметника Грејсона Перија и учешћем МСУВ у међународном пројекту
“Moving Museum” заједно са бројним другим музејима из инсотранства. У оквиру
издавачке делатности музеј ће објавити каталоге изложби које реализује у 2017. години.
Током 2017. године МСУВ ће сарађивати са Академијом уметности, Студентским
културним центром, „Видеомедејом“, Факултетом техничких наука из Новог Сада,
„Слободном зоном“, Културним центром и фестивалом „Мерлинка“ из Београда,
галеријама из Војводине и другим сарадницима. У 2017. очекује се гостовање изложбе
из МСУВ у иностранству.
Циљ 1 промоција и афирмација саврмене уметности
Базна
Индикато Назив
2017
2018
2019
вредност
р 1.1
постиоци на изложбама
Коментар
Базна
2017
2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 1.2.
медијске објаве
Коментар
Циљ 2 унапређен степен истражености
Базна
Индикато Назив
2017
2018
2019
вредност
р 2.1.
реализовани пројекти
Коментар
Базна
2017
2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 2.2.
објављене публикације
Коментар
Циљ 3 унапређен степен сарадње и доступности садржаја у другим срединама
Базна
Индикато Назив
2017
2018
2019
вредност
р 3.1.
реализовани пројекти
Коментар
Базна
2017
2018
2019
Индикато Назив
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р 3.2.

посетилаца
Коментар

вредност

Финансијски план

Ек. класификација
4821 Трошкови осигурања
4221 трошков службених путовања у земљи
4222 Трошкови службених путовања у иностранство
4234 Услуге информисања
4239 Остале опште услуге
4242 Специјализоване услуге
4266 Материјал за културу
4821 Трошкови царине

Износ
планираних
средстава
255.000,00
140.500,00
100.000,00
2.133.000,00
1.660.000,00
1.565.000,00
1.291.200,00
20.000,00

ПРОЈЕКТИ
ПЈ 1. Пројекат Ризикуј промене (Risk Change) –изложбе
Руководилац пројекта
Сања Којић Младенов и Тијана Филипов
Циљ:
• Повезивање сиа партнерима из Словеније, Хрватске, Грчке, Малте, Холандије,
Енглеске, Летоније, Француске, Мађарске и шире Европе
• Преиспитивање и мапирање узрока и последица миграција у контексту друштвених и
културолошких промена
• Реализација изложби, резиденцијалних програма, стручних симпозијума, предавања и
радионица, продукција уметничких радова, промоција савремене уметности
Место и време реализације:
велика међународна групна изложба, МСУВ, октобар - новембар 2017.
две самосталне изложбе, МСУВ, током 2017.
Опис:
Ризикуј промене (Risk Change) је пројекат који истражује социјално - политичке
притиске који су условљени кретањем становништва, променама места боравка,
миграцијом, егзилом и сл, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе. У
фокусу ће бити медијке и пост- медијске уметничке праксе које глобалне друштвене
проблеме повезују са уметношћу и науком.
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Партнери: АЦЕ КИБЛА, Марибор, Словенија (руководилац пројекта); ACAX/League of
Independent Art Spaces, Будимпешта, Мађарска; RIXC, Рига, Летонија; ММСУ, Ријека,
Хрватска; МСУВ, Нови Сад, Србија; ZINC, Марсеј, Француска; 7scenes, Амстердам,
Холандија; FOPSIM, Зејтун, Малта; Department of Philosophy and History of Science,
School of Science, Универзитет у Атини, Грчка, The Mighty Creatives, Лестер, Велика
Британија, и 26 сарадника.
Пројекат има за циљ да произведе конкретне резултате: уметничке резиденције,
нове/иновативне моделе, конференције, симпозијуме, радионице, отворене
лабораторије, изложбе, студијске посете, wеб платформу, апликацију за мобилни
телефон, нове културне мреже, публикације, итд.
Пројекат је подељен у више сегмената међу којима је организовање 2 самосталне
изложбе током 2017. године и једне велике групне интернационалне изложбе. Све
изложбе ће се приређивати путем отворених конкурса.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
посећеност програма; посете он-лине архиви; медијске објаве

ПЈ 2. Илија Шошкић – Ретроспективна изложба
Руководилац пројекта
Небојша Миленковић
Циљ:
• Историзација и музеолошка верификација рада Илије Шошкића, као у
интернационалним оквирима једног од најпознатијих уметника са
бившејугословенскох простора (заступљен у најпрестижнијим музејским
колекцијама, излагао на стотинама изложби у најпознатијим музејима и уметничким
манифестацијама широм света, пр. чак три пута на Венецијанском бијеналу).
Шира регионална/интернационална позиционираност и видљивост МСУВ.
Током трајања изложбе биће уприличен и разговор са уметником (како о његовом
раду тако и о, каткад и крајње контроверзним, везама са Пазолинијем, Новом
Левицом али и његовим пријателјима, славним уметницима попут Јаниса Кунелиса,
Микеланђела Пистолета, Марином Абрамовић...), као и евентуална радионица за
студенте, што ће, уз несумњиву медијску атрактивност имати и едукативан
карактер за развој овдашње сцене, посебно за студенте (новосадске) академије али
и шире (уметничке) јавности.
Изложбени пројекат ће бити реализован у сарадњи са Музејом савремене
уметности у Београду и Народним музејом Црне Горе на Цетињу (могуће и са
неком од галерија или музеја у Италији) као партнерима у реализацији изложбе
и обимне, репрезентативне монографије о Илији Шошкићу.

17

Место и време реализације:
МСУВ, велика сала, меандар, октобар/новембар 2017.
Опис / биографија Илије Шошкића:
Илија Шошкић је рођен 1935 у Дечанима, на територији Метохије, у краљевини
Југославији, у црногорској породици. У тешким спајањима и ломовима осетљивих
национално-културно-верских (не)равнотежа своје земље, његов живот ће обележити
присилна премештања и искуства рата које ће упи(ја)ти у једном идеалу критичке
толеранције и слободе. Проживљени догађаји, припадност једном изузетно
комплексном геополитичком подручју постаће основом уметничке пажње коју аутор
фокусира на политику (у њену изворном грчком појму), деклинирајући њена стања у
континуираном дијалогу са својим изражајним формама. Током шездесетих, у доба
соцреализма, захваљујући свом спортском умећу – државни је рекордер у атлетској
дисциплини бацања кладива - Шошкић осваја прилику студирати на Академији
ликовних уметности у Београду, градећи са освештеном зрелошћу, иако млад,
уметничку позицију у складу с интелигенцијом интелектуално потиснутом од стране
соцреализма. Почеци су обележени знатижељом спрам нове америчке уметности и
егзистенцијализма, у смеси која, иако не напушта подручја културне припадности
(руска
авангарда,
кубо-футуристичко
казалиште,
алогична/трансментална
хлебниковљанска поезија, маљевичанска апстракција), трасирајући креативни пут
који има тенденцију да се више не може разликовати од његовог властитог живота.
Интерес за неконвенционално и бунт навешће га да 1968. активно учествује у
Студентском пролећу на Београдском Универзитету. Накнадно затварање његових
изложби (у Осијеку и Нађкањижи) и понављана испитивања у полицијској станици (у
Београду и Осијеку) мотивисаће одлуку да напусти земљу: отуда и случајни (јер се
упутио у Париз) сусрет с Италијом. Године 1969 Шошкић је у Болоњи, где се сусрео
са песником и критичарем Емилиом Виљом (изузетном фигуром талијанске културе)
који му одмах одлучује приредити изложбу ништа мање него у Palazzo dei Diamanti
(март 1972). Након изложбе у Феррари, 1972. сели се у Рим, где делује у
специфичном интернационалном окружењу (у галеријама Gap i и L’Attico у Италији,
те манифестацијама у Средњој Европи: Trigon, Neue Galerie, Грац; Априлски сусрети,
СКЦ, Београд; Тенденције, Модерна Галерија, Загреб). Вратиће се у домовину да би
сведочио о катастрофама рата. У том процесу врло важну улогу имаће његово
концептуално искуство и живи контакту с групама интрнационалног флуџуса у
Њемачкој. Концептуално идеолошка природа његовог стваралачког пута, потреба да
сажме учинковитост кроз “минимални гест” и, неизбежна преклапања између
уметности и живота приближиће га мислиоцима попут Wittgensteina, Russella,
Ramseya и Hilberta, то јест простору мета-математике. Његов рад, који се протеже
између перформанса као акције, видеа и инсталације, постајући врло критична
обрада културних и политичких прилика, митологија и драматичних елемената
природе и стално истраживање њихове концептуалне и филозофске суштине.
На ретроспективи у МСУВ посебна пажња биће посвећена Шошкићевим
перформансима, уметничкој документацији, у простору МСУВ биће постављена и
интерактивна инсталација на трагу Шошкићевих истраживања у домену arte povera.
Такође, на изложби ће бити премијерно представљена и видео инсталација ЗИГОТА
коју је МСУВ купио у оквиру Републичког конкурса за откуп 2015.године.

Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Посета публике и стручњака/кустоса из земље и региона.
Реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности, филм)...
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Одјек и медијска присутност пројекта у региону.
Едукација (стручна вођења и разговоре са уметником).

ПЈ 3. Војвођански салон савремене уметности
Руководилац пројекта
Радован Јокић, Гордана Николић
Циљеви:
 Покретање Војвођанске савремене уметничке сцене
 Ревијални приказ савременог стваралаштва са простора АП Војводине
 Регионална и локална промоција савремене уметности
 Развој публике
Место и време реализације:
велика групна изложба, МСУВ, галерија Н и С, новембар - децембар 2017.
Опис:
Већ дуги низ година у Новом Саду и Војводини не постоји ниједна уметничка
манифестација која би на релевантан начин пратила актуелну продукцију из области
визуелних уметности, праћену адекватним теоријским промишљањима и анализама.
Настављајући традицију која је до средине деведесетих била заступљена у раду тадашње
Галерије савремене ликовне уметности (из које је проистекао данашњи МСУВ), Музеј
савремене уметности Војводине одлучио је да пононо покрене Војвођански Салон
савремене уметности.
Поред увида у актуелне капацитете и трендове уметничке сцене у Војводини, намера
Салона је и да подстакне дијалог овдашњих са уметницима из региона. Такође, кроз
овакав годишњи увид у рецентне уметничке праксе и продукцију, Музеј савремене
уметности Војводине пружио би прилику упознавања са бројним „невидљивим“
чиниоцима савремене уметничке продукције у Војводини. Новоуспостављеним
континуитетом МСУВ би овом манифестацијом значајно утицао како на развој саме
уметничке продукције тако и на подизање нивоа партиципације публике.
Идеја је да се установи и сваке године додељује и Награда Салона.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
посећеност публике; посете он-лине архиви; медијске објаве
ПЈ 4. МЛАДЕН МИЉАНОВИЋ: “Декит у одсуству” - Стратегија и симулација
Самостална изложба
Руководилац пројекта
Сузана Вуксановић
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Циљ:
Промоција једног од најинтересантнијих и најактивнијих/најтраженијих уметника млађе
генерације из региона на интернационалној уметничкој сцени.
Представљање Миљановићевог новог пројекта у Новом Саду, након непосредног
његовог приказивања у Берлину, а пре (након?) Будимпеште и Венеције и дословно
смешта МСУВ у фокус пажње велике уметничке заједнице Европе (критичара, кустоса,
музеалаца и других).
Главни циљ у овом процесу “социјалне археологије” није само приказати фактичкореално стање услова живота, већ и покушати покренути и понудити процес утопијске
трансформације и самоорганизације у форми социјалног-друштвеног плурализма.
Место и време реализације:
МСУВ, Галерија Н, (Галерија С – опционо), август - септембар 2017.
Опис:
Пројекат “Декит у одсуству” је концепт истраживања социјалних, културних и
животних потенцијала-услова. Поље истраживања и главни предмети истраживања су
око и у селу Осјечани (БИХ). Ово истраживање је формализовано кроз серију
фотографија, видеа, цртежа и инсталација. Назив изложбе прије свега упућује на
важност онога што је одсутно, више него оно што је присутно на фотографијама и видео
радовима који су забиљежени у стварности. Изложба је састављена од радова као што
су “Без промашаја” који је форма видеа који приказује једног од најталентованијих
кошаркаша своје генерације у 80-им годинама, сада ратни ветеран. За овај видео он се
враћа на кошаркашки терен да би тестирао свој таленат 30 година послије. Један од
радова је и “Велика слика детаља” која је серија фотографија које приказују микро
детаље специфичних јавних мјеста. У сваком случају када откријемо контекст у којем се
ти детаљи налазе њихово значење се у потпуности мјења. Главни и најмонументалнији
рад на читавој изложби је “Стратегија и симулација” у којој су прикупљене ставрне
приче и ситуације људи из тог региона, те су након тога формализоване кроз
симулирани амбициозни напад чији су примарни центар развијене европске државе.
Главни циљ у овом процесу “социјалне археологије” није само приказати фактичкореално стање услова живота, већ и покушати покренути и понудити процес утопијске
трансформације и самоорганизације у форми социјалног-друштвеног плурализма.
Берлин - УП Галлерy 2016
Будимпешта – АЦБ Галлерy 2017
Венеција – А+А Галлерy 2017
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Двојезични каталог изложбе садржи интерпретативне есеје писане поводом пројекта,
идејне скице и фотографије реализације пројекта, као и исцрпне податке о уметнику.
Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству (будуће сарадње, нове идеје,
критички осврти, текстови из области историје и теорије уметности)
Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у науци и култури, радници у
култури, кустоси, музеалци...)
Производња шире публике (број посетилаца)
Присутност у медијима (press clipping)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПЈ 5. Јелена Булајић Самостална изложба
Руководилац пројекта
Радован Јокић
Циљ:
истраживање и афирмација локалне савремене уметничке сцене која остварује
видљивост и у иностранству, подстицање стваралаштва младих домаћих уметника
Место и време реализације:
Галерија Н, МСУВ, током 2017.
Опис:
Самостална изложба уметнице млађе генерације, Јелене Булајић представиће серију
најновијих цртежа ове ауторке, која последњих година бележи завидне успехе на
интернационалној уметничкој сцени.
Новим истраживањима наставља са испитивањем људске физиономије, својеврсним
мапирањем лица, кроз портрете на великим форматима искључиво старих особа, чија
изборана лица постају носиоци искуства и снажних емотивних стања блиских
посматрачу. Својим цртежима анализира и однос портрета и портретисаног, односно
уметничког дела и модела у савременом друштвеном контексту, комбинујући медиј
фотографије за наглашавање људског присуства. На систематичан и аналитичан начин
приступа овој, у друштву маргиналној тематици, коју својим радом и поставком у
елитним изложбеним просторима чини видљивом и важном.
Јелена Булајић је рођена1990. године у Врбасу. Основне академске студије завршила је
2012. године на Академији уметности у Новом Саду, а 2013. године завршила је
дипломске академске мастер студије на City and Guilds of London Art Schoolу у Лондону.
Учествовала је на бројним групним изложбама, као и у националним и међународним
пројектима. Излагала је пет пута самостално. Добитница је неколико награда, од којих
издваја: GAM MA Fine Art Prize, City and Guilds of London Art Schoolу, Лондон (2013); I
награда – Ниш Арт Фондација, Ниш (2013); Elizabeth Greenshields Foundation Grant,
Монтреал (2012); Годишња награда департмана ликовних уметности за најуспешнији
уметнички рад из уметничке дисциплине Сликање, Академија уметности, Нови Сад
(2012); Награда XII Руског конкурса портрета, Обнинск (2012); Велика диплома за
цртеж, ИНТЕРБИФЕП XIV, Тузла (2011); Награда за цртеж-студију из фонда „Миливој
Николајевић“, Академија уметности, Нови Сад (2009). Живи и ради у Лондону и Врбасу.
Велики успех је забележила на изложби у Галерији Сачи у Лондону, после чега је о
њеном раду писао Гардијан, Ројтерс снимио видео, а ББЦ полусатну документарну
емисију.
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Индикатори:
заинтересованост публике, објаве у писаним и електронским медијима, на интернету и
друштвеним мрежама.

ПЈ 6. Геометријска уметност у Војводини у постмедијској епохи
Руководилац пројекта
Данијела Халда
Циљ:
Реализација групне изложбе, издавање каталога, промоција савремене уметности
Место и време реализације:
МСУВ, Галерија С, током 2017.
Циљ изложбе је да се покажу и протумаче актуелни захвати у подручју геометријске
сликарске апстракције после 2000. године у Војводини до данас. Изложба ће
представити једну скривену продукцију уметника у Војводини са посебним акцентом и
увидом на уметничке продукције у Новом Саду, Сомбору, Суботици, Панчеву и Вршцу.
На изложби би могла бити презентована и дела уметника из Хрватске, Мађарске и
Румуније са циљем да се покажу рубне конекције локалних уметничких продукција са
уметницима из поменутих држава који у својој пракси употребљавају технологије нових
медија.
Коначан списак уметника ће бити накнадно попуњен, али полазна имена уметника који
цео свој уметнички ангажман граде на изразу геометијског језика су: Слободан Аби
Кнежевић, Драгомир Угрен, Мирослав Павловић, Петар Лолић...
Пратећи програми
Предавање:
Јеша Денегри: Геометрија у уметности XX века
Мишко Шуваковић: Контрадикције савремене геометријске уметности
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Двојезични каталог изложбе садржи интерпретативне есеје писане поводом пројекта,
идејне скице и фотографије реализације пројекта, као и исцрпне податке о уметнику.
Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству (будуће сарадње, нове идеје,
критички осврти, текстови из области историје и теорије уметности)
Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у науци и култури, радници у
култури, кустоси, музеалци...)
Производња шире публике (број посетилаца)
Присутност у медијима (press clipping)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПЈ 7. Дух једне Париске галерије у Новом Саду
Руководилац пројекта
Радован Јокић
Циљ:
презентација и афирмација интернационалне сликарске уметничке сцене,
сарадња са међународном уметничком праксом
Место и време реализације:
Галерија Н, МСУВ, април - мај 2017.
Опис:
„Дух једне Париске галерије у НС“ представља почетак сарадње Музеја
савремене уметности Војводине и познате Париске галерије Galerie du
centre, основане још 1973. године. На изложби ће бити приказана
првенствено сликарска уметничка сцена коју заступа Ален Матарасо (Alain
Matarasso) из Француске, Велике Британије, УСА и Пољске, а која се бави
наративном фигурацијом и поп-артом.
У питању су радови сликара међу којима су: Authouart Daniel, рођ.1943. (Француска),
Ascal Bernard, 1943. (Фр.), Bosher Derek, 1937. (Велик Британија), Compiano, 1973. (Фр.),
Davidson Antony,1939. (Велика Британија), Grataloup, 1935. (Фр.), Guyomard, 1936. (Фр.),
Hawort Jean, 1942. (Велика Британија), Kriki, 1965. (Фр.), Objectal, Proveler Emanuel,
1918. (Пољска-преминуо 1981 Париз), Saul Peter, 1934. (УСА), Tysblat Michel, 19362013. Париз, Teysier Fernand, 1937-1988 Париз, Aurelie de la Cadiere, 1968. Париз.
Пројекат ће испитивати однос Музеја и приватних колекција, уметности и тржишта, те
позиције сликарске уметничке сцене данас.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
заинтересованост публике, објаве у писаним и електронским медијима, на
интернету и друштвеним мрежама.

ПЈ 8. Скулптура у урбаном простору
Руководилац пројекта
Радован Јокић
Циљ:
видљивост савремене уметности и Музеја у јавном простору, подстицање развоја
савремене скулптуре, афирмација савремене уметничке сцене
Место и време реализације:
Галерија С, МСУВ, децембар 2017.
Опис:
Групна изложба скица, нацрта, пројеката и идеја за реализацију савремене скулптуре,
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објекта, инсталације, амбијента на Дунаву и приобалним зонама Новог Сада.
Уметнички пројекти који би чинили изложбу селектирали би се кроз отворени конкурс
упућен савременим уметницима. Циљ је подстицање развоја савремене скуптуре и
свести грађана о значају уметничких дела и важности њиховог ситуирања у јавном
простору. Као место је изабран Дунав, остаци старог моста на којима је могуће
постављање уметничког дела, постојећи мостови или приобалне зоне, које имају
културни потенцијал развоја. Идејни пројекти уметника би послужили као полазиште за
реализацију уметничких интервенција током наредних година.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
заинтересованост публике, објаве у писаним и електронским медијима, на интернету и
друштвеним мрежама.

ПЈ 9. Драган Ракић – Један, Оне, Уно, Еин - гостовање
Руководилац пројекта
Сузана Вуксановић
Циљ:
Ретроспективна анализа и валоризација уметничког опуса уметника
Драгана Ракића у форми изложбе и монографске публикације
Место и време реализације:
Београд, током 2017.
Опис:
Ретроспективна изложба и пратећи монографски каталог подразумевао би обраду
четири хронолошке и проблемске целине, уз обавезну биографију и библиографију
уметника:
1. 1989–1994. један од значајних представника нове скулптуре у Војводини,
2. 1995–2003. активност у оквиру продукције Асоцијације Апсолутно,
3. 2006–2009. активност у оквиру продукције VacuumPack Радионице,
4. 1992–2009. педагошки рад на Академији уметности у Новом Саду.
Продукција и организација: Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад
Копродукција и саорганизација: Градски музеј, Сомбор
Кустоси изложбе (избор радова, прикупљање грађе, рад на документацији, селекција,
систематизација, дигитализација: лични архиви, архив Апсолутно, архив VacuumPack,
архив МСУВ, архив Сомбор, архив АУНС):
мр Сузана Вуксановић, историчарка уметности, музејска саветница у Музеју савремене
уметности Војводине, Нови Сад
Чедомир Јаничић, историчар уметности, виши кустос у Градском музеју, Сомбор
Зоран Пантелић, уметник и продуцент, члан колектива_куда.орг, Нови
Сад, оснивач и члан Асоцијације Апсолутно
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Заинтересованост посетиоца изложбе, читалаца публикације и медија
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ПЈ 10. Грејсон Пери – Таштина малих разлика
Руководилац пројекта
Сања Којић Младенов
Циљ:
афирмација интернационалне савремене уметничке сцене у нашој средини, међународна
препознатљивост МСУВ, сарадње са иностраним институцијама културе
Место и време реализације:
Галерија Н, МСУВ, април – мај 2017.
Опис:
„Таштина малих разлика“ је серија од шест великих таписерија Грејсона Перија, уметника
награђеног значајном Турнеровом наградом, који кроз своју уметничку праксу истражује
фасцинацију британским укусом и класом.
Инспирисан је сликарством 18. века, моралном причом A Rake’s Progress Вилијама Хогарта, те кроз
своје радове прати живот измишљеног лика који се зове Тим Ракевел, од његовог детињства преко
тинејџерских и средњих година, па све до његове преране смрти у крвавој саобраћајној несрећи.
Богати својом садржином и бојом, његови радови приказују многе ексцентричности и особености у
вези са животом у Великој Британији, од ентеријера до британске кухиње, политичког протеста и
различитих празника. Конпозиција сваке таписерије такође подсећа на религиозне слике ране
ренесансе, те нас усмеравају ка историјско-уметничким и друштвено-политичким размишљањима.
Документарни филм о животу и раду Грејсона Перија прати изложбу.
Грејсон Пери, рођен 1960. године у Челмсфорду, Есекс, живи и ради у Лондону. Један је од
британских најпознатијих савремених уметника и имао је велике самосталне изложбе у Британском
музеју у Лондону (2011), Музеју савремене уметности 21. века у Каназави, Јапан (2007), у Музеју
Ендија Ворхола у Питсбургу (2006), Барбикан Галерији у Лондону (2002) и Стеделијк Музеју у
Амстердаму (2002). У јуну 2013. Пери је добио краљичино почасно одликовање.
Изложба „Таштина малих разлика“ је поклоњена колекцији Британског савета од стране самог
уметника и Викторија Миро галерије, а уз подршку Канала 4 и Фонда за уметност Алика Партнерса.
Изложба у МСУВ се реализује у сарадњи са Британским саветом у Београду. Изложбени пакет се
састоји од 8 таписерија (200 x 400 cm), 8 принтова Вилиjама Хогарта (36 x 41 cm), 20 факсимила
скиценблок страница, 3 документарна филма и дигиталне апликације.

Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
посета на изложби, објаве у писаним и електронским медијима, на интернету и
друштвеним мрежама. ------------------------------------------------------------
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ПЈ 11. Данијел Бабић: Преображај свакодневнице
Радови / Wоркс 2007-2017.
Руководилац пројекта
Владимир Митровић
Циљ:
афирмација и истраживање локалне савремене уметничке сцене
Место и време реализације:
Велика сала МСУВ, април - мај 2017.
Опис:
У великој галерији МСУВ ће бити изложене Бабићеве слике, билборди као слике
увеличаних формата, принтови и нацрти за мурале, цртежи, плакати и каталози
самосталних изложби, као и насловне странице књига, публикација и часописима где су
публиковани његови радови. Изложбу ће пратити и сликање на лицу места, стручна
вођења по изложби и сусрети са уметником одређеним даном у недељи. Изложба ће бити
прилика да се јавност упозна са новијим радовима и деловањем једног од најактивнијих
протагонист новосадске сликарске сцене који својим квалитетом и динамиком представља
један од примера повртака фигуративне слике у савременој српској уметности. После
шездесетак самосталних изложби у различитим галеријским и вангалеријским просторима
биће то јединствена прилика да се упознамо, у скоро савршеним галеријским условима, са
Бабићевим радовима из последњих десетак година као и са најновијим радовима насталим
ексклузивно за ову прилику. Изложбу би пратио двојезични каталог мањег формата.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
посећеност публике на изложби, објаве у писаним и електронским медијима, на интернету
и друштвеним мрежама.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПЈ 12. Бошко Шево – Изложба и монографија
Руководилац пројекта:
Владимир Митровић
Циљ:
Издавање монографске публикације о уметничком раду Бошка Шеве
Место и време реализације:
МСУВ, током 2017.
Изложба и монографија типографских решења графичког дизајнера Бошка Шеве,
дугогодишњег професора на новосадској Академији уметности, на одсеку за графички
дизајн, представља свеобухватан преглед његових графичких радова настајалих у
период од почетка седамдесетих година и времена студија на Академији примењених
уметности у Београду, до пензионисања на новосадској Академији. Аутор је дуго
година важио за једног од најпознатијих и најпризнатијих домаћих графичких
дизајнера, а штампањем овог издања у оквиру програма рада Збирке дизајна, МСУВ
показује да је у нашој средини графички дизајн има дугу и богату традицију и да
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заслужује појединачна бележења и подсећања што је и циљ ове публикације. Како
сличне изложбе и издања код нас нису уобичајена, уједно ће представљати и
својеврсни уџбеник за бројне студенте графичких дисциплинаали и доказ да МСУВ на
прави начин бележи, валоризује и представља свелте тренутке наше недавне историје
уметности, дизајна и културе уопше. Монографија је припремљена за штампу а дизајн
и прелом извео је сам аутор.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Реализација монографске публикације
Реаговања у струци (историја и теорија уметности, филм)...
Одјек и медијска присутност пројекта у региону.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПА 4. ЈАВНИ И ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ УСМЕРЕНИ НА
ПРОМОЦИЈУ УСТАНОВЕ И ПОВЕЋАВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ
Опис:
Током 2017. МСУВ планира наставак пројекта Програм + који је отворио музеј ка
другим формама уметности и уметничком изразу, као што су хепенинзи, аудио-визуелни
и плесни перформанси, кратке изложбе и интермедијски пројекти који су били
иновативни и привлачни за нашу публику. Овај сегмент ће и током 2017. године чинити
и серија изложби мањег формата којима би се пратила актуелна продукција. Такође,
МСУВ ће организовати серију дискусија и презентација својих публикација и актуелних
тема. Током године музеј ће наставити са својом праксом стручног вођења кроз изложбе,
серијама кустоских предавања и сл. како би повећао степен едукације јавности о
савременој уметности.
Циљ 1 повећање доступности и популаризације савремене уметности
Базна
Индикато Назив
2017
2018
2019
вредност
р 1.1
број посетилаца
Коментар
Базна
2017
2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 1.2.
број медијских објава
Коментар
Циљ 2 повећање степена едукације јавности о савременој уметности
Базна
Индикато Назив
2017
2018
2019
вредност
р 2.1.
број посетилаца
Коментар
Базна
2017
2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 2.2.
број стручних предавања,
радионица и сл.
Коментар
Циљ 3 развијање сарадње
Индикато Назив
Базна
2017
2018
2019
р 3.1.
број реализованих сарадничких
вредност
програма
Коментар
Базна
2017
2018
2019
Индикато Назив
вредност
р 3.2.
број медијских објава
Коментар
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Финансијски план
Ек. класификација
4234 Услуге информисања
4242 Специјализоване услуге
4266 Материјал за културу
4239 Остале опште услуге

Износ планираних
средстава
70.000,00
30.000,00
90.000,00
120.000,00

ПРОЈЕКТИ
ПЈ 1. Дискусије и презентације публикација МСУВ
Руководилац пројекта
Владимир Митровић
Циљ:
промовисање публикација МСУВ, промовисање савремене уметности у локалној
средини, едукација публике
Место и време реализације:
кино сала МСУВ, током 2017.
Опис:
Током 2017. године планирана је серија презентација актуелних публикација МСУВ уз
разговоре са стурчњацима и колегама о актуелним темама, а у вези са истраживачким
пројектима. Потребно је широј јавности приближити теме публикација и медијски их
боље пласирати, како би се афирмисала локална уметничка сцена савремене уметности.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
заинтересованост публике за презентацију и предавањима и заинтересованост медија,
бројност публикеи медијских објава
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПЈ 2. Програм +
Руководилац пројекта
Јован Јакшић
Циљ:
повећање јавне доступности савремене продукције, промовисање интермедијског
приступа.
Место и време реализације:
атријум, плато, сутеренска галерија, током 2017.
Опис:
Програм + је настао из програма „Show off“ са потребом да се уведе више садржаји који
29

би кроз јефтинију и краћу форму приближили савремену уметност широј публици. У
питању је серија краткотрајних дневних и вечерњих догађаја који би се реализовали
током летњих месеци у Атријуму, парку, на Платоу Музеја, или током године у
сутеренској галерији у форми хепенинга, аудио-визуелних перформаса, краћих изложби
и сл. намењених широј јавности. У пројекту би уз визуелне уметнике учестовале колеге
из других области уметничког стваралаштва, како би кроз отворенију експерименталну
форму могли да развијају иновативе концепте. У питању су хепенинзи, аудио-визуелни
перформанси, кратке изложбе, интермедијски пројекти.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
заинтересованост посетилаца програма и медија
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ПА 5. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ
СРЕДСТВИМА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Опис:
Ризикуј промене (Risk Change) је пројекат који истражује социјално - политичке
притиске који су условљени кретањем становништва, променама места боравка,
миграцијом, егзилом и сл, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе. У
фокусу ће бити медијке и пост- медијске уметничке праксе које глобалне друштвене
проблеме повезују са уметношћу и науком.
Трајање пројекта: 1.06.2016 - 01.06.2020.
Партнери: АЦЕ КИБЛА, Марибор, Словенија (руководилац пројекта); ACAX/League of
Independent Art Spaces, Будимпешта, Мађарска; RIXC, Рига, Летонија; ММСУ, Ријека,
Хрватска; МСУВ, Нови Сад, Србија; ZINC, Марсеј, Француска; 7scenes, Амстердам,
Холандија; FOPSIM, Зејтун, Малта; Department of Philosophy and History of Science,
School of Science, Универзитет у Атини, Грчка, The Mighty Creatives, Лестер, Велика
Британија, и 26 сарадника.
Циљ 1 Активно укључивање публике у активностима музеја
Базна
Индикато Назив
2017
2018 2019
вредност
р 1.1
број посетилаца програма
Коментар
Базна
2017
2018 2019
Индикато Назив
р 1.2.
број посетилаца интернет програма вредност
Коментар
Циљ 2 Унапређење сарадње међу професионалцима
Индикато Назив
Базна
2017
2018 2019
р 2.1.
број продуцираних заједничких
вредност
програма
Коментар
Базна
2017
2018 2019
Индикато Назив
вредност
р 2.2.
број нових сарадњи
Коментар
Циљ 3 повећање видљивости институције
Базна
Индикато Назив
2017
2018 2019
вредност
р 3.1.
број медијских објава
Коментар
Базна
2017
2018 2019
Индикато Назив
вредност
р 3.2.
број стручних рецензија
Коментар
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Финансијски план
Ек. класификација – извор 01 00
4211 Трошкови платног промета
4216 Закуп имовине и опреме
4221 трошкови службених путовања у земљи
4222 трошкови службених путовања у иностранство
4234 Услуге информисања
4236 услуге за домаћинство и угоститељство
4239 Остале опште услуге
4242 Услуге културе и образовања
4249 Остале специјализоване услуге
4266 Материјали за образовање, културу и спорт
укупно

извор 01 00
21.000,00
215.250,00
317.340,00
682.035,00
380.000,00
159.900,00
750.000,00
92.250,00
220.000,00
2.837.775,00

извор 56 00
20.000,00

682.035,00
300.000,00
30.750,00
2.258.089,00
92.250,00
220.964,34
3.604.088,34

ПЈ 1. Пројекат Ризикуј промене (Risk Change) –изложбе
Руководилац пројекта
Сања Којић Младенов и Тијана Филипов
Циљ:
• Повезивање са партнерима из Словеније, Хрватске, Грчке, Малте, Холандије, Енглеске,
Летоније, Француске, Мађарске и шире Европе
• Преиспитивање и мапирање узрока и последица миграција у контексту друштвених и
културолошких промена
• Реализација изложби, резиденцијалних програма, стручних симпозијума, предавања и
радионица, продукција уметничких радова, промоција савремене уметности
Место и време реализације:
Трајање пројекта: 01.06.2016 - 01.06.2020.
Опис:
Ризикуј промене (Risk Change) је пројекат који истражује социјално - политичке притиске који су
условљени кретањем становништва, променама места боравка, миграцијом, егзилом и сл, кроз
интердисциплинарне и интеркултуралне приступе. У фокусу ће бити медијке и пост- медијске
уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком.
Партнери: АЦЕ КИБЛА, Словенија (руководилац пројекта); ACAX/League of Independent Art
Spaces, Мађарска; RIXC, Летонија; ММСУ, Хрватска; МСУВ, Србија; ZINC, Француска; 7scenes,
Холандија; FOPSIM, Малта; Department of Philosophy and History of Science, School of Science,
Универзитет у Атини, Грчка, The Mighty Creatives, Велика Британија, и 26 сарадника.
Пројекат има за циљ да произведе конкретне резултате: уметничке резиденције,
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нове/иновативне моделе, конференције, симпозијуме, радионице, отворене лабораторије,
изложбе, студијске посете, wеб платформу, апликацију за мобилни телефон, нове културне
мреже, публикације, итд.
Пројекат је подељен у више сегмената: пројектни менаџмент, истраживање, продукција,
стварање нове публике и едукација, конуникација и дисеминација, као и одрживост пројекта и
употреба његових резултата за даље истраживање.
Као партнер-лидер у области продукције, Музеј савремене уметности Војводине биће у великој
мери задужен за уметничку вредност пројекта, продукцију уметничких радова, организацију
различитих изложби, селекцију уметника који ће бити укључени у резиденцијалне програме, и
сл. Тако ће Музеј, током трајања пројекта, организовати 8 самосталних изложби (2 годишње), 3
велике групне интернационалне изложбе (1 годишње), 8 дебата, 3 симпозијума, 15 радионица,
угостиће и пружиће услове за рад за преко 10 уметника, који ће боравити у Новом Саду кроз
резиденцијални програм, итд.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
8 самосталних изложби, 3 велике групне интернационалне изложбе, 8 дебата, 3 симпозијума, 4
резиденцијална програма, 15 радионица, промотивни материјал, присутност Музеја у медијима,
документована архива.
Финансијски план
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)
СРЕДСТВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

141.905,00

СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ

141.905,00

ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 2017.
ГОДИНИ
(У ЕУР)

29.540,00

(У ДИН)

3.604.088,34

СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ/
ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ
У 2017. ГОДИНИ
(У ДИНАРИМА)
2.837.775,00

У Новом Саду,
Датум: 09.02.2017.године
.
Радован Јокић
в.д. Директора МСУВ
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