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ПРОГРАМ РАДА
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ
Увод
Пре свега желим да нагласим и подсетим да Музеја савремене уметности Војводине (МСУВ)
већ неколико година ради у веома отежаним околностима са малим бројем запослених у још
увек недефинисаном и неадекватном простору уз све веће потребе за развојем делатности у
свим правцима и повећаног интересовања културне и стручне јавности, оваква сложена и
захтевна ситуација се додатно компликује маргинализацијом и општим недостатком
видљивости културе у друштвеним токовима.
Ако се томе придода перманентна изложеност негативним факторима на стратешком нивоу одсуство стратешких докумената, економска стагнација и пад стандарда, низак ниво свести о
значају развоја савремених културних токова, неодговарајућа и недостајућа законска
политика у култури, упитан је реалан развој институције и њеног квалитетног учешћа у
савременим друштвеним токовима.
Оваква ситуација као неповољна додатно се компликује присуством, такође, у континуитету
неколико важних недостатака и негативних фактора на опреативном нивоу које додатно
компликују рад Музеја – недовољан број запослених, непостојање елементарних важних
музејских одељења, неадекватан и недефинисан простор, застарела и неадекватна опрема
и средства за рад, и недовољно односно неадекватно дефинисана позиција МСУВ као
јединствене институције културе. Због свега наведеног, у 2019. години неопходно је донети
стратешки петогодишњи план рада МСУВ, који ћемо реализовати у сарадњи са Фондацијом
Нови Сад 2021 – ЕПК.
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.

1

Сврха (основно стратешко опредељење рада установе):
Музеј савремене уметности Војводине, као јединствена институција у својој области на
простору АП Војводине, бави се музеолошко-истраживачким приступом чувању и изложбеној
презентацији дела савремене уметности 20. и 21. века, повезујући локалну уметничку сцену
са интернационалном, и на тај начин са критичко теоријске основе преиспитује актуелне и
нове појаве у друштву, уметности и култури.
Опис основне делатности:
Музеј савремене уметности Војводине се данас налази 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.
ОПШТИ ИНДИКАТОРИ И ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ У 2019. ГОДИНИ
0701 Индиректни корисници у области културе
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021008

12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања
културног наслеђа
Циљ 1

Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ

Индикатор 1.1

Назив: Број изложби, презентација/промоција,
едукативних и других јавних програма
Извор верификације: Извештаји реализатора
програма и пројеката; Програм рада МСУВ за
2019. годину; интерне евиденције

Базна
вредност

2019

40

50

2020

2

2
0
2
1

Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2018.
Индикатор 1.2

Назив: Број дигитализованих културних добара о
којима се старају установе заштите културних
добара

Базна
вредност

2019

2020

2
0
2
1

Извор верификације: Извештаји реализатора
програма и пројеката; Програм рада МСУВ за
75
100
2019. годину; интерне евиденције
Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу и у процентима. Базна година
2018.
Циљ 2

Побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опрема

Индикатор 2.1.

Назив: број реконструисаних, санираних или
адаптираних простора за рад, чување, заштиту и
излагање културниих добара

Базна
вредност

2019

Извор верификације: Програм рада МСУВ за 2019.
годину; интерне евиденције

15

3

2020

2
0
2
1

2020

2
0
2
1

Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2018.

Индикатор 2.2

Назив:
број
новонабављене
информатичке друге опреме и машина

техничке,

Извор верификације: Програм рада МСУВ за 2019.
годину; интерне евиденције

Базна
вредност

2019

4

Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2018.
ИНДИКАТОРИ И ЦИЉЕВИ ЗА ПРОЈЕКТЕ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИХ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА

0701 Индиректни корисници у области културе
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 12024023

12024023 Пројекти установа у области заштите и очувања
културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова
Циљ 1

Реализоване програмских активности у складу са утврђеном динамиком и
планом реализације

Индикатор 1.1

Назив: Степен реализације планираних активности
по утврђеном плану и динамици активности

Базна
вредност

2019

Извор верификације: Пројектна документација динамички план, уговор потписан са ЕУ; интерна
евиденција

100

100

2020

2
0
2
1

Коментар: Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација
индикатора условљена је мониторингом комисије ЕУ за надзор пројектних активности и
изражена је у процентима. Базна година 2018.
ПОСЕБНИ ИНДИКАТОРИ И ЦИЉЕВИ ЗА ПРОЈЕКТЕ УСТАНОВЕ У 2019. ГОДИНИ

Циљ 1 истраживање, презентација и афирмација савремене уметности

3

Индикатор 1.1 посетиоци програма музеја и интернет презентација музеја
Индикатор 1.2. медијске објаве
Циљ 2 прикупљање и заштита уметничких дела
Индикатор 2.1. прикупљена и обрађена дела
Индикатор 2.2. конзервирана дела
Циљ 3 сарадња са другим институцијама и установама
Индикатор 3.1. гостујући и сараднички пројекти у земљи и иностранству
Индикатор 3.2. формирање мреже збирки савремене уметности у Војводини
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ПА 1. РЕДОВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 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 запослених са посла на посао, поклона за децу запослених,
отпремнина за запослене, накнада трошкова за запослене, 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.
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. Поред урађене поправке и санације тоалета за публику у 2018. години
неопходно је приступити, изради пројекта
уређења, санације и поправке, у једној или
неколико фаза – пулта за гардеробу, уређењу неадекватне портирнице, уређење простора за
продају сувенира (сувенирница). Свакако, због проблема недоступности и горњег излагачког
простора и доњег излагачког простора особама са посебним потребама а и због потешкоћа
са којима се продукција суочава, са тешким теретом, неопходно је степениште (ближе
атријуму) заменити теретним лифтом, који би решио ова два велика проблема. И поред
решавања ових значајних проблема свакодневно са којима се ми и наши сарадници и
публика свакодневно сусрећемо, остају и даље проблеми неосветљености, запуштености
зграде и неуређености околног простора, који такође припада самој згради и проширује
могућност увођења уметничких садржаја у спољни простор. Надамо се да ће се
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актуализовати проблем реконструкције равног крова сутерена (платоа музеја) као и
простора испод, чијом би се реконструкцијом обогатили капацитети музеја. Једна од таквих
могућности је реализација неопходног едукативног и мултимедијалног центра, као важног и
ефикасног инструмента комуникације са културном јавношћу.
а) реконструкција простора зграде музеја
Значајно би се побољшали и решили неки од горућих проблема и недостатака везаних за
просторне капацитете ове јединствене установе која се једина у овом региону бави
очувањем и развојем савременог стваралаштва и публике. У складу са молбом који је МСУВ
24.05.2018 године упутио покрајинској влади и очекивања позитивног одговора на захтев за
доделу на коришћење целокупног простора зграде музеја у Дунавској 37, приступило би се
реконструкцији зграде музеја чиме би се значајно побољшали и решили неки од горућих
проблема и недостатака везаних за просторне капацитете ове јединствене установе која се
једина у овом региону бави очувањем и развојем савременог стваралаштва и публике.
Директор у сарадњи са стручном службом МСУВ, израдиће елаборат функција и карактера
реконструкције целокупног простора зграде музеја. То би представљало основ за израду
плана и пројектне документације реконструкције зграде. Посебно желимо да нагласимо да
би се реконструкцијом целокупног простора зграде МСУВ, створили неопходни услови, да по
први пут од свог настанка ова установа коначно реализује и прикаже део своје богате збирке
радова савременог стваралаштва (преко три хиљаде радова домаћих и иностраних аутора)
кроз сталну поставку МСУВ. Овај недостајући елемент као основно средство сваког музеја
био би реализован на нашу велику радост али и свакако на радост целокупне културне
јавности. Поготово у периоду 2020-2021 године када ће Нови Сад званично реализовати
титулу европске престонице културе.

б) текуће поправке галерије у сутерену
Евидентно је, већ дуги низ година, да је овај излагачки простор изузетно оптерећен
програмским активностима и МСУВ и МВ. Током године овај простор је перманентно
попуњен различитим излагачким садржајима и често не може да одговори адекватно
елементарним захтевима излагачке делатности (електричне инсталације, расвета, зидови,
под, организација простора) . С обзиром да се константно смањује број излагачких простора
сматрамо да је неопходно приступити реконструкцији ове галерије ради очувања једног
веома важног галеријског капацитета. Урађен је елаборат могућих пројекција новог квалитета
и извршена анализа постојећег стања односно елаборат текућих поправки. Стога је
неопходно у 2019 тој приступити поправци и реконструкцији овог веома вредног излагачког
простора. Средства за текуће поправке галерије у сутерену планирамо да обезбедимо из
различитих извора, на конкурсима, осим покрајинског, на републичком и градском.
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.
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511 зграде и грађевински објекти
Реконструкција галеријског простора у сутерену.
Уклањање постојећег, једног од три степеништа, ради обезбеђивања архитектонских и
просторних услова за уградњу лифта.
Циљ 1 редовна ислата плата запосленима
Индикатор 1.1. исплата зарада
Циљ 2 уређење просторних капацитета музеја
Индикатор 2.1. поправке и грађевински радови
Индикатор 2.2. стање објекта
Циљ 3 унепређење техничке опремљености музеја
Индикатор 3.1. набавка машина и опреме
Индикатор 3.2. побољшање продукције изложби

ПА 2. РЕДОВНА МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ
Опис:
У редовну музејску делатност укључен је нeопходни наставак превентивне заштите
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.
За средства у ову сврху Музеј савремене уметности Војводине је у току 2018. године
аплицирао на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије али по
решењу надлежне комисије средства нису одобрена. Тако да овај проблем завршетка
започете дигитализације уметничког фонда МСУВ остаје да се реши у наредном периоду.
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 презентациje. Поред наведених активности конзервације и презентације музеј је
креирао пројекат презентације дела из збирке МСУВ. Чињеница је да не постоје услови за
креирање сталне поставке збирке МСУВ(подсећамо да ову збирку чине преко 3000
уметничких радова), стога је креиран пројекат видљивости и доступности бар периодично и
делимично најширој културној јавности. Основа концепта овог пројекта је да сваке
програмске године у периоду од средине јуна до средине августа кроз излагачку и
презентативну активност музеј учини доступним јавности своје највредније делове збирке.
Овим бисмо надокнадили одсуство сталне поставке и у континуитету учинили збирку МСУВ
доступном и видљивом како стручној тако и најширој јавности. Свакако да овај пројекат не
може у потпуности да надомести одсуство сталне поставке збирке МСУВ али ће значајно
допринети испуњењу најважнијег задатка музејске делатности а то је обавезна презентација
вредности музејског фонда.
Потребно је наставити са развојем пр и маркетинга којi 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
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редовне програме намењене широј јавности, радионице намењене деци и омладини,
организовати вођења кроз изложбе, стручна тумачења и сл. У 2019-ој години у складу са
увећањем простора МСУВ, урадиће се и графичко решење сигнализације за целокупни
простор зграде музеја. У 2019-ој години приступиће се изради сувенира, маркетиншког и
промотивног материјала који доприноси квалитетној видљивости, препознатљивости
препознатљивости МСУВ и његове централне улоге у креирању и развоју локалне и
регионалне савремене уметничке праксе. У ову сврху покренут је јединствен пројекат
„Савремено стваралаштво у фокусу“ који има за циљ да капитализује остварене програмске
активности у сврху подизања партиципације публике кроз бољу видљивост, доступност
појачану пропагандну активност и виши ниво комуникације са публиком и најширом
културном јавношћу. 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 важнa улога музеја у прикупљању уметничких дела и обогаћивања сопственог
фонда кроз откуп. Услов за реализацију ове важне улоге је одвајање средстава из
покрајинског буджета за откуп уметничких радова у сврху обогаћивања музејског фонда (у
2018. години, као ни у последње две године ова средства нису била одобрена). Такође,
потребно је и стално попуњавање архивске и библиотечке грађе. Неопходно је наставити
процес дигитализације уметничких радова и њихове документације.
512 машине и опрема
Кроз редовну музејску делатност, МСУВ ће реализовати и набавку следеће опреме:
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 опреме, први ниво, како за репродукцију уметничких аудио и видео радова
тако и у циљу осавремењавања комуникације и стварања могућности доступности
информација, другог нивоа, важних за сагледавање програмске структуре и циљева.
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 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. Наглашавамо да у овом делу и поред захтева, Музеју савременене уметности
Војводине нису одобрена никаква средства у предходне две године, тако да је неопходно
извршити све назначене приоритете, како не би дошло до застоја у раду и продукцији и како
се не би погоршали ионако отежани услови за рад по овом питању.
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

8

архиве, металних полица за одлагање уметничких радова и каталога, полица за књиге,
драперија 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 обогаћивање фонда МСУВ новим културним добрима
Индикатор 1.1. набавка предмета покретне културне баштине (нематеријална имовина)
Индикатор 1.2. набавка документације, књига и часописа
Циљ 2 унапређење обраде и заштите културних добара
Индикатор 2.1. заштићеност културних добара конзервацијом и рестаурацијом
Индикатор 2.2. дигитализовање културних добара
Циљ 3 повећање доступности и популаризација савремене уметности
Индикатор 3.1. посетиоци програма, интернет презентација и друштвених мрежа
Индикатор 3.2. медијске објаве
ПЈ 1. Редовне административне делатности
Руководиоци пројекта

Љубица Копања, Нада Трпка

Циљ

Редовно обављање редовних административних активности,
пословна и организациона музејска делатност

Место и време
реализације

МСУВ, током целе 2019. године

Опис:
Обављање редовних финансијских, правних и техничких пословних активности, набавка
административног материјала и опреме за редован канцеларијски рад, осигурање и
усавршавање запослених, стручне и административне услуге.
Индикатори

Обављене административне активности, набављена опрема и
материјал

ПЈ 2. Атеље за конзервацију – редовне активности
Руководилац пројекта

Радован Јокић

Циљ

Обезбеђење услова за основну превентивну заштиту уметничког
фонда

Место и време
реализације

МСУВ, током 2019. године

Опис:
Пошто је радно место конзерватора-рестауратора у Музеју савремене уметности Војводине
непопуњено до даљњег, директор установе преузима бригу о основним безбедносним и
заштитним мерама у циљу адекватне бриге о уметничком фонду музеја. по пријему новог
запосленог на место конзерватора-рестауратора наставићемо са редовним целокупним
планираним активностима.
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Индикатори

Извршена превентивна заштита над делима из фонда, број
заштићених уметничких дела

ПЈ 3. Редовна делатност службе за ПР и маркетинг „Савремено стваралаштво у
фокусу“
Руководилац пројекта

Радован Јокић, Данијела Халда

Циљ

Боља комуникација, препознатљивост и видљивост МСУВ и
подизања квалитета његових услуга корисницима. Редовно
медијско оглашавање музеја, израда пратећих рекламних ТВ и
радио спотова за важне излагачке програме МСУВ-а као и
активно подстицање комуникације са другим установама и
организацијама у циљу промовисања програма МСУВ.
Праћење медијских објава у штампаним и електронским
медијима, проналажење додатних финансијера.

Место и време реализације МСУВ и медијски центри, током целе 2019. године
Опис:
Неопходно је креирати нови пројекат визуелног идентитета. У складу са започетим пројектом
“Боља видљивост МСУВ и подизање нивоа партиципације “ треба наставити овај пројекат
током целе 2019. те године кроз нову концепцију „Савремено стваралаштво у фокусу“ када
очекујемо побољшања видљивости МСУВ и подизање нивоа партиципације публике. Такође
је неопходно 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. Уз креирање новог веб сајта у 2018 ој години неопходно је у 2019 тој поставити и
израдити посебан одељак који се односи на протекла збивања под називом Архив МСУВ.
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.
Такође, неопходно је наставити праксу појачане пропагандне активности и медијског
оглашавања, поготово у делу који се односи на важне програмске и излагачке садржаје, у
циљу подизања нивоа партиципације код публике. То се односи пре свега на израду
рекламних ТВ и радио спотова, билборд-реклама и активније учешће на интерактивним
друштвеним мрежама.Такође, неопходно је обновити, допунити и систематизовати, по
интересним категоријама- мејлинг листе. 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
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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 основне
информације о музеју и његовим програмима у штампаним програмским књижицама,
водичима и флајерима и сл. једноставним формама.
Индикатори

Број објављених медијских садржаја о музеју, број посета на
интернет страници музеја, број посета на друштвеним прежама,
број огласа у јавности

ПЈ 4. Стручно усавршавање запослених и службена путовања
Руководилац пројекта

Радован Јокић

Циљ

Редовно стручно усавршавање запослених, праћење изложби
у земљи и иностранству, комуникација са колегама

Место и време реализације МСУВ, током целе 2019. године
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 2019. године планиране су
појединачне посете кустоса значајним изложбама, семинарима, панелима и другим
стручним скуповима, у земљи и иностранству по позиву организатора или по налогу
руководиоца пројекта односно директора. Пошто је 2019. година одржавања Венецијанског
бијенала и Истамбулског бијенала једних од најважнијих светских презентација савремене
уметности, планирају се колективне посете у периоду одржавања ових значајних
манифестација. 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

Стручни семинари и едукативни догађаји, службена путовања
и посете, сарадња са другим институцијама, размена
програма.

ПЈ 5. Делатност техничке службе
Руководилац пројекта

Марко Ерцеговић

Циљ

унапређење стандарда продукције изложби, техничких услова и
капацитета Музеја

Место и време реализације МСУВ, током целе 2019. године
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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 делатности Техничкој служби је потребан буџет за обављање редовне
делатности.
Индикатори

Реализовани програми МСУВ, набављена опрема

ПЈ 6. Педагошка делатност
Руководилац пројекта

Јован Јакшић

Циљ

Унапређење педагошке и едукативне делатности МСУВ,
повећана посећеност

Место и време реализације МСУВ, током 2019. године
Опис:
У 2019. години посебан фокус ће бити на рад кустоса као презентера својих збирки са
најширом културном јавношћу кроз предавања током године као и ангажовање стручњака из
области савремене уметности као спољашњих сарадника. 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 2019. 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. МСУВ у 2019. години у склопу ове активности планира сарадњу са свим
релевантним образовним и академским установама. За музеје данас је веома важан 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

Број јавних догађаја, број посетилаца

12

ПА 3. ИЗЛОЖБЕНЕ, ИСТРАЖИВАЧКЕ И ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опис:
Израда публикације – Лична карта МСУВ, која би садржала основне податке о МСУВ и
његовој делатности. У складу са својим скромним могућностима, током 2019. године 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 је Јелена Булајић. У 2019. години самосталном изложбом
биће представљени Радош Антонијевић, Андреа Ивановић Хипер, Драган Куруцић, Олег
Кулик и Сабо Бенке Роберт. Такође биће реализоване и групне и проблемске изложбе:
Кунстраум Дојчланд, у сарадњи са Гете институтом, Савремена ангажована уметност из
Турске ( међународна изложба видео уметности), Савремени новосадски графички дизајн,
пројекат Ризикуј промене и други пројекти из програма Креативна Европа (вишегодишњи
међународни пројекат), и Колонија Вединг из Берлина. Истраживачки пројекти су:
Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 и Мапирање: Видео уметност –
Академија уметности Нови Сад. Едукативни програм реализоваће се кроз пројекат
Социјална пластика-или:уметност која мења друштво. Биће реализована и пројекција
филмова Борислава Шајтинца, као и Привремена поставка МСУВ.
У оквиру издавачке делатности музеј ће објавити каталоге наведених изложби које
реализује у 2019. години. Током 2019. године МСУВ ће сарађивати са Музејем савремене
уметности
Београд,
Академијом
уметности,
Студентским
културним
центром,
„Видеомедејом“, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Културним центром и
фестивалом „Мерлинка“ из Београда, галеријама из Војводине и другим сарадницима. У
2019. очекује се гостовање изложбе из МСУВ у иностранству.
Циљ 1 промоција и афирмација саврмене уметности
Индикатор 1.1. постиоци на изложбама
Индикатор 1.2. медијске објаве
Циљ 2 унапређен степен истражености
Индикатор 2.1. реализовани пројекти
Индикатор 2.2. објављене публикације
Циљ 3 унапређен степен сарадње и доступности садржаја у другим срединама
Индикатор 3.1. реализовани пројекти
Индикатор 3.2. посетилаца

Пројекат Ризикуј промене (Risk Change) – изложбе
Руководиоци 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
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контексту друштвених и културолошких промена
• Реализација изложби, резиденцијалних програма, стручних
симпозијума, предавања и радионица, продукција уметничких
радова, промоција савремене уметности
Место и време реализације Простор МСУВ 1.06.2016 - 01.06.2020.
Опис:
„Ризикуј промене“ (Risk Change) и други пројекти из програма Креативна Европа 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.
Индикатори

Посета публике и стручњака/кустоса из земље и иностранства,
реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности,
одјек и медијска присутност пројекта у локалу и
интернационално. Едукација (стручна вођења и разговори.

Јелена Булајић – самостална изложба
Руководилац пројекта

Сања Којић Младенов

Циљ

Истраживање и афирмација локалне савремене уметничке
сцене која остварује видљивост и у иностранству, подстицање
стваралаштва младих домаћих уметника.

Место и време реализације МСУВ, галерија Н,септембар-октобар 2019.
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
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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.
Индикатори

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

Радош Антонијевић:Деколтеи и бројанице – самостална изложба
Руководилац пројекта

Сузана Вуксановић

Циљ

Промишљање савременог скулптуралног језика, афирмација
уметничких истраживања, премијерна презентација најновије
Антонијевићеве продукције.

Место и време реализације Велика галерија септембар 2019.
Опис: Монументалне фигуративне скулптуре, израђене од гипса, а затим мултипликоване и
сложене у прецизан просторни распоред, градиће сложену инсталацију аутентичних
артефаката. Изложбу ће пратити двојезични монографски каталог.
Индикатори

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

Привремена поставка/аутор у фокусу
Руководилац пројекта
Кустос, члан Стручног савета
Циљ
Презентација и промовисање колекције МСУВ
Место и време реализације Велика галерија и Меандар МСУВ, јул 2019. године.
Опис:Изложба радова из уметничке колекције МСУВ
Током летњих месеци (јун/август) Музеј савремене уметности Војводине током 2019.године
установиће праксу сталног излагања и презентовања радова и аутора из Колекције МСУВ.
Идеја је да на изложби у великом изложбеном простору МСУВ буду представљани
репрезентативни радови у избору самих кустоса уметничких збирки МСУВ (Збирка цртежа и
графика, Збирка сликарства, Збирка скулптура, објеката и инсталација, Збирка
концептуалне уметности, Збирка дизајна, Центар за интермедијску и дигиталну уметност,
Центар за филм, видео и фотографију и Центар за архитектуру и урбано планирање) и то
тако што ће сваки кустос из збирке коју води предложити 3 – 5 реперезентативних радова.
Аутор у фокусу
Такође, у истом периоду (јун/август) у изложбеном простору Меандар сваке године акценат
ће посебно бити стављен и на презентацију рада једног уметника кроз мини-изложбу
његових радова који се налазе у уметничкој колекцији МСУВ. Ова изложба била би праћена
разговором са самим уметником – или, у случају да је реч о уметнику који више није жив или
није у могућности да присуствује разговору, кустоским вођењима, разговором са колегама из
других институција и тсл.
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Поред тога што се на овај начин публици видљивијом чини Колекција МСУВ и музеолошки
рад, обе ове изложбене активности подразумавају/нуде могућност различитих едукативних
програма, разговора, трибина или уметничких радионица.
Индикатори
Посета публике и стручњака/кустоса из земље и региона.
Реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности,
филм)...
Одјек и медијска присутност пројекта у региону.
Едукација (стручна вођења и разговоре са уметником).
Андреа Ивановић Хипер – самостална изложба
Руководилац пројекта

Радован Јокић

Циљ

Музејска презентација и верификација уметничке праксе
Андрее Ивановић Хипер, уметнице из Зрењанина. Афирмација
и валоризација локалне савремене уметничке сцене.

Место и време реализације Велика галерија МСУВ, септембар 2019.
Опис: Андреа Ивановић Хипер (1979) Славонски Брод, 2005. године дипломирала на
Академији уметности у Новом Саду, сликарски одсек, у класи професора Милана Блануше.
У свом раду се бави различитим медијима и формама визуелног изражавања. Самостално и
групно излагала у земљи и иностранству (Јапан, Мађарска, Швајцарска, Аустрија). Радови
јој се налазе у приватним колекцијама (Србија, Грчка, Италија, Швајцарска, Јапан, САД) и
корпоративним колекцијиама Пхилип Моррис Интернатионал-Ниш Арт Фоундатион и
Wиенер Стадтисцхе цоллецтион. На изложби ће представити своју најновију продукцију.
.
Индикатори

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

Савремена ангажована видео уметност из Турске – групна изложба
Руководилац пројекта

Гордана Николић

Циљ

Музејска презентација савремене ангажоване видео уметности
из Турске. Међународна сарадња.

Место и време реализације Меандар МСУВ, април 2019
Опис: Групна изложба савремених видео пракси из Турске која се фокусира на уметничку
методологију представљања, ангажовања и истраживања у медију видеа у оквиру социополитичког амбијента Турске. Изложба поставља питања о томе како се уметничка
методологија ангажовала у контексту политичког памћења у време интензивне друштвене и
просторне трансформације која је условљена државним политикама, пројектима урбане
трансформације, територијалним граничним политикама, присилном миграцијом и локалним
урбаним покретима у Турској. Ова изложба ће укључити дијаспору и уметнике из Турске који
представљају визуелне стратегије захтева за кретањем, останком или одупирањем и указују
на етику како желимо да живимо заједно "овде и било где другде".
Изложбу прати и каталог мањег обима с текстовима кустоскиња, кратким биографијама
уметника и описима и фото-репродукцијама
уметничких радова. Видео уметници:
Артıкиşлер Цоллецтиве (видео колектив, İстанбул), Берат Иşıк (Диyарбакıр), е. белит саğ
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(Амстердам), Еге Беренсел (Анкара), Хакан Акçура (Стоцкхолм), Октаy İнце (Анкара), Ројда
Туğрул (Мардин, Беч), Севги Ортаç (İстамбул), Суат Öğüт (Амстердам).
Индикатори

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

Плакат и књига/Савремени новосадски графички дизајн –групна изложба
Руководилац пројекта

Владимир Митровић

Циљ

Презентација и промоција богате продукције новосадских
графичких дизајнера из области дизајна плаката и уметнички
обликованих књига и других штампаних издања настала током
последњих десетак година

Место и време реализације Велика галерија, април 2019. године
Опис: Ради се о радовима двадесет уметника, припадника средње и млађе генерације, који
су током протекле деценије били најактивнији на овом пољу уметничког стваралаштва.
Уједно, изабрани аутори и њихови радови настављају новосадске школе културног плаката
као и богате традицију уметничког обликовања књиге и лако се могу уметнути у историјат
домаће графичке уметности 20. века, посебно његове друге половине. Велики део
изложених радова, плаката, књига и осталих штампаних публикација, рађен је за потребе
изложби музејских и других културних институција, као и за различите културне
манифестације и издавачке куће. Дела из ове области графичког дизајна ретко се излажу
мада су важна за приказивање континуитета и квалиета како савремене умтничке праксе
тако и новијег техничко-технолошког приступа процесу штампе.
На изложби ће бити изложени плакати и уметнички обликоване књиге, каталози и часописи
следећих аутора – Александар Бошковић, Радуле Бошковић, Јована Будошан, Дарко
Вуковић, Вељко Дамјановић, Мирјана Душић Лазић, Ивана Ђукић, Татјана Дукић Почуч,
Душан Заклан, Атила Капитањ, Петер Грегсон Студио (Јован Тркуља, Маријана Рот, Милан
Летић), Ксенија Чобановић, Ђула Шанта, Мирослав Шилић, Орфелин издаваштво (Ивица
Стевановић, Драган Бибин, Марко Стојановић, Вања Тодорић, Милош Вујановић).
Индикатори

посета на изложби, објаве у писаним и електронским медијима,
на интернету и друштвеним мрежама.

Сабо Бенке Роберт – самостална изложба
Руководилац пројекта

Јован Јакшић

Циљ

Музејска презентација и верификација уметничке праксе Сабо
Бенке Роберта, уметника из Будимпеште, који је пореклом из
Војводине. Афирмација и валоризација савремене уметничке
праксе, уметника који је својим радом присутан на Мађарској и
европској уметничкој сцени и по први пут има самосталну
изложбу у Новом Саду у МСУВ.

Место и време реализације Меандар, мај 2019.
Опис: Сабо Бенке Роберт је уметник је бави фотографијом и перформансом. У свом опусу
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“Бачелоретс“ бави се родним аспектима и социјалним стереотипима о феномену „Удавача“
које развија кроз портрете смештене у контекст савремених социјалних ентеријера,
различитих класних диференцијација, где се презентују различите фигуре у улози „Младе“ у
амбијентима који одражавају различите стварне/имагинарне статусе и жеље за истим.
Приказаће своју најновију продукцију и перформанс Суперстар.
Индикатори

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

Олег Кулик – самостална изложба
Руководилац пројекта

Сања Којић Младенов

Циљ

Музејска презентација уметничке праксе Олека Кулика, руског
уметника, који има богату светску каријеру. Афирмација и
валоризација савремене уметничке сцене.

Место и време реализације Велика галерија, април/мај, 2019. године
Опис: Олег Кулик је један од кључних уметника у Русији на савременој уметничкој
сцени. Рођен је 1961. године у Кијеву, Украјина. Сматра се да је један од оснивача
акционизма у пост-совјетској Русији. Он истражује емоционалне и физичке аспекте односа
између људи и животиња, нормалности и девијације, кича и уметности. У раним 90 тим имао
је обичај да испровоцира друштво са својим радикалним кустоским пројектима. Од 2000.
Олег Кулик ради са техникама као што су: фото колаж, вајарске инсталације, и окренуо се и
пиктуралној уметности. Олег учествовао у многим међународним пројектима и бијеналима,
укључујући Венецијански Бијенниале и Манифеста а његова дела се чувају у колекцијама
широм света у највећим музејима (Тате Модерн Помпиду, ЈРТ. У МСУВ би се представио
својом најновијом продукцијом.
Индикатори

Заинтересованост посетиоца изложбе, читалаца
публикације и медија

Борислав Шајтинац – рана фаза у продукцији Неопланта филма – филмске пројекције
Руководилац пројекта

Гордана Николић

Циљ

Презентација и афирмација уметничког опуса Борислава
Шајтинца

Место и време реализације Велика галерија, април 2019 године
Опис: .
Аутор Борислав Шајтинац је 2016. године путем уговора о поклону поклонио МСУВ права на
коришћење његова два анимирана из продукције “Неопланта филм” да би комплетирали
музејску збирку филмова из његове ране фазе која је од изузетног значаја за југословенску
кинематографију. Шајтинац је прослављени југословенски филмски стваралац, аниматор,
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карикатуриста и стрип-цртач. Рад на анимираним филмовима је започео 1966. године
учешћем у продукцији неколико цртаних филмова, а наредне године се прикључио младом
студији за анимацију куће ”Неопланта филм”, где је у кратком периоду између 1969. и 1972.
реализовао седам кратких анимираних филмова. Нјегови анимирани филмови су освојили
бројне престижне награде у домаћем и интернационалном контексту награде, међу којима
се истиче и награде са једног од најзначајнијих светских фестивала у Оберхаузену. Шајтинац
је и данас један од најоригиналнијих уметника који се баве анимацијом. Живи и ради у
Паризу.
Индикатори

посета на пројекцији, објаве у писаним и електронским
медијима, на интернету и друштвеним мрежама.

Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 –истраживачки пројекат
Руководилац пројекта

Сузана Вуксановић

Циљ

Креирање прецизне хронологије представља неопходни
подухват који треба да постави основе за даља истраживања
скулпторских пракси у локалној уметничкој средини које су у
досадашњим истраживањима биле скрајнуте или у потпуности
изостављене.

Место и време реализације Веб платформа 2019/2020
Опис:Пројекат је истраживачког карактера и односи се на реконструкцију хронологије
излагања скулптуре у Србији у периоду 1945-2000, током кога је овај уметнички медиј
прошао кроз процес динамичног развоја у оквирима модернистичких, концептуалних и
постмодернистичких
кретања.
Пројекат
обухвата
проналажење,
истраживање,
класификацију
и
скенирање/дигитализацију
архивског
материјала,
секундарних
извора(изложбени каталози и публикације) и прес материјала на основу којих као резултат
настаје детаљна хронологија излагања скулптуре у Србији у наведеном периоду.
Хронологија се реализује у форми дигиталне/веб платформе и поред тога обухвата и
репозиторијум изложбених каталога у дигиталном формату како би сви резултати
истраживања били доступни јавности и другим истраживачима.
Индикатори

посета на веб платформи, објаве у писаним и електронским
медијима, одјек у стручној јавности, на интернету и друштвеним
мрежама.

Социјална пластика – или:уметност која мења друштво – едукативни програм
Руководилац пројекта

Небојша Миленковић

Циљ

Имајући у виду чињеницу да Музеји јесу и едукативне институције,
те да кроз процес едукације они имају задатак да у рад институције
што
непосредније
укључе
и
локално
становништво,
демонстрирајући на тај начин своју отвореност и приступачност ─ а
с обзиром да у МСУВ не постоји педагошка служба нити одељење
за едукацију, намера ми је да отпочињањем едукативног пројекта
“Социјална пластика – или: уметност која мења друштво” одговорим
на више него актуелна питања места и улоге уметности и уметника
у актуелном друштвеном и политичком контексту постидеолошког
света данашњице.
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Место и време
реализације

Кино сала, Велика сала, током 2019.

Опис: У првој фази у пројекат, кроз серију предавања, радионица, презентација, разговора,
дискусија и(ли) интервја – која би била директно преношена и преко друштвених мрежа –
укључим релевантне актере са домаће арт сцене: историчаре и теоретичаре уметности,
социологе културе, уметнике, дизајнере… У другој фази пројекта, 2020, окренуо бих се
примерима из региона – односно ширег простора и подручја централне и источне Европе.
Индикатори

посета на предавањима, објаве у писаним и електронским
медијима, на интернету и друштвеним мрежама.

Мапирање: Видео уметност- Академија уметности Нови Сад -истраживачки пројекат
Руководилац пројекта

Гордана Николић

Циљ

Пројекат би био започет као мапирање уметника и продукције
током 2019. године, а реализован у форми изложбе и
публикације крајем 2020. године. Овим пројектом би се и
пројектовале даље аквизиције новијих видео радова чиме би
се стратешки попуњавала музејска колекција. До сада је
Центар за филм, видео и фотографију реализовао општу
историзацију покретних слика у Војводини од краја XИX века до
2010. године у оквиру пројекта “Технологија народу” 2013.
године.

Место и време реализације током 2019.
Опис: Реч је о пројекту у оквиру музејског Центра за филм, видео и фотографију који се бави
мапирањем, стручном анализом, историзацијом и презентацијом видео уметности аутора
који су се школовали на новосадској Академији уметности од краја седамдесетих година XX
века до данас. Од залагања професорке Богданке Познановић, југословенске пионирке
уметности нових медија, и њеним увођењем видеа у наставу 1979. године, Академија
уметности у Новом Саду је одшколовала бројне ауторе који промишљају видео уметност и
реализују своју уметност у медију видеа. Ова продукција представља значајан и
разноврстан продукцијски опус чији је заједнички именитељ – једна школа – Академија
уметности у Новом Саду.
Индикатори

Реакције стручне и културне јавности

Кунстраум Дojчланд – међународна групна изложба- сарадња са Гете институтом
Руководилац пројекта

Сања Којић Младенов

Циљ

упознавање са интернационалном историјом уметности,
едукација локалне јавности, сарадња са иностраном
институцијом културе

Место и време реализације Велика галерија, март/април 2019.
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Опис: Изложба Kunstraum Deutschland има другачији поглед од осталих националних
презентација, јер говори о отвореном развоју уметности на коју је утицала интернационална
културна политика. То је прва транснационална изложба у оквиру Европске културне
политике која представља жанровни различите уметничке радове уметника и уметница, као
што су: Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayse Erkmen, Christine
Hill, Magdalena Jetelova, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June
Paik, Giuseppe Spagnulo, herman de vries. Изложба прати различите уметничке, тематске и
медијске позиције из последњих тридесет година, са посебним освртом на значај и утицај
који имају поједини међународно признати уметници на развој транснационалне уметничке
сцене.
Продукција изложбе: Ифа Берлин и Гете институт Београд.
Индикатори

Посета публике и стручњака/кустоса из земље и иностранства.
Реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности).
Одјек и медијска присутност пројекта у локалу и
интерационално.
Едукација (стручна вођења и разговори).

Колонија Вединг – међународна колонија из Берлина –групна изложба
Руководилац пројекта

Радован Јокић

Циљ

Презентација и размена искуства резиденцијалног програма
Колонија Вединг из Берлина са локалном уметничком
заједницом у Новом Саду

Место и време реализације МСУВ, током 2019.
Опис: Колонија Вединг из Берлина је важна институција, уметнички центар и лабораторија
за савремену уметност са својим резиденцијалним и изложбеним програмом окупља
уметнике из целог света и омогућава размену искустава, пракси и умрежавање. Они ће
презентовати свој рад кроз презентацију и изложбу неколико уметника.
Индикатори

Реакције медија и стручне јавности, посећеност публике

Драган Куруцић – “Иза” самостална изложба МСУВ
Руководилац пројекта

Радован Јокић

Циљ

Презентација и афирмација уметничког стваралаштва Драгана
Куруцића

Место и време реализације Јун/Јул 2019.
Опис: Назив изложбе-"Иза"
Фотографије великих формата као секвенце филма, приказују живот иза кулиса нових
фасада у подграђу, скривајући од погледа аутентичност амбијента једне прохујале епохе,и
живота људи у стању дубоке депресије.
Портрети у тим просторима дају још јачи утисак морбидне симбиозе социјално најнижег
слоја људи и барокне архитектуре која пред нашим очима нестаје.
Драган Куруцић, рођен 1962. у Новом Саду, од 1990-те ради као професионални фотограф.
Дипломирао на факултету за примењену фотографију. Специјализирао из области фотоилустрације. Диплому академског уметника стиче на академији уметносту у Новом Саду где
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завршава мастер студије фотографије.
Поред уметничке фотографије ради и фото-дизајн (индустријску-примењену фотографију) у
атељеу на Петроварадинској тврђави. Велики успех постиже у фото-монографијама.
Добитник је више награда из области фото-дизајна (календари , амбалаже и плакат).
Члан је удружења примењених уметника и дизајнера Војводине – УПИДИВ, удружења
уметника са Петроварадинске тврђаве «Ликовни круг» и Европског института за
фотографију.
Поред изложбе, реализоваће се монографска публикација као суиздавачки пројекат.
Индикатори

Реакције стручне и културне јавности и број посетилаца на
изложби, посећеност на друштвеним мрежама
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ПА 4. ЈАВНИ И ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ
Опис:
Кроз концепт „савремено стваралаштво у фокусу“ биће максимално јавно промовисане
излагачке и програмске делатности кроз електронске и штампане медије.
У оквиру пројекта Презентација публикација и издања МСУВ, Музеј ће наставити да јавно
промовише своју издавачку делатност кроз дискусије о својим издањима и повезаним
пројектима. Едукативна делатност ће се директно надовезати на педагошку делатност и рад
кустоса као презентера својих збирки са најширом културном јавношћу кроз предавања
током године као и ангажовање стручњака из области савремене уметности као спољњих
сарадника. Такође, у оквиру ове делатности Музеј ће реализовати и друге јавне догађаје као
што су хепенинзи, аудио-визуелни и плесни перформанси, кратке изложбе и интермедијски
пројекти који су иновативни, едукативни и привлачни за нашу публику.
Циљ 1 повећање доступности и популаризације савремене уметности
Индикатор 1.1. број посетилаца
Индикатор 1.2. број медијских објава
Циљ 2 повећање степена едукације јавности о савременој уметности
Индикатор 2.1. број посетилаца
Индикатор 2.2. број стручних предавања, радионица и сл.
Циљ 3 развијање сарадње
Индикатор 3.1. број реализованих сарадничких програма
Индикатор 3.2. број медијских објава

ПЈ 2. 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 МСУВ, током 2019. године
Опис:
Током 2019. 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

заинтересованост публике за презентацију и предавањима и
заинтересованост медија, бројност публикеи медијских објава

ПЈ 3. Едукативна делатност
Руководилац пројекта

Јован Јакшић

Циљ

Реализација предавања, проширење публике МСУВ
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Место и време реализације МСУВ, током 2019. године
Опис:
У оквиру ове делатности, Музеј ће организовати серију стручних предавања из области
савремене уметности, дискусије и округле столове радионице намењене широкој публици.
Програме ће реализовати запослени Музеја као и спољни сарадници по позиву., површини у
непосредној близини музеја. За музеје данас је веома важан 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

Број предавања, радионица и дискусија

ПЈ 4023 ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА
Опис:
Ризикуј промене (Risk Change) и други пројекти из програма Креативна Европа је пројекат са
којим је МСУВ добио средства на програму Креативна Европа – највећем европском фонду
за културу, а 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.
Пројекат је четворогодишњи и обухвата серију изложби, предавања, радионица,
резиденцијалних програма, публикација итд.
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
Индикатор 1.1 број посетилаца програма
Индикатор 1.2. број посетилаца интернет програма
Циљ 2 Унапређење сарадње међу професионалцима
Индикатор 2.1. број продуцираних заједничких програма
Индикатор 2.2. број нових сарадњи
Циљ 3 повећање видљивости институције
Индикатор 3.1. број медијских објава
Индикатор 3.2. број стручних рецензија
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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) и други пројекти из програма Креативна Европа 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,
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

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.
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Буџет пројекта за 2019. годину
Средства ЕУ у 2019.
години
у ЕУР
30.514,23

У РСД

Суфинансирање/
предфинансирање
у 2019. години
у РСД
2.837.775,00

Напомена:
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ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
ПРОГРАМА РАДА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Средства за реализацију Програма рада Музеја савремене уметности Војводине у 2019. години усклађена су с Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ”, број 60/2018), Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-402-109/2018-04, од 8. јануара 2019. године и планирана су у:
разделу 07.01,
функционална класификација 820,
програм - 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа,
програмска активност 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, и
пројекат 4023 – Пројекти установа у бласти заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фоондова, и то по активностима:
назив активности
ПА 1. РЕДОВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ И ПОДРШКА РАДУ УСTАНОВЕ

извор прихода
01 00

извор прихода
04 00

25.473.739,21

53.000,00

извор прихода
15 00

извор прихода
56 00

укупно
25.526.739,21

739ПА 2. РЕДОВНА МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ

8.893.776,50

8.893.776,50

ПА 3. ИЗЛОЖБЕНЕ И ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

6.116.600,00

6.116.600,00

160.000,00

160.000,00

ПА 4. ЈАВНИ И ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПЈ 4023 ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА

Укупно:

2.837.775,00
43.481.890,71

53.000,00

97.678,93

3.716.600,00

6.652.053,93

97.678,93

3.716.600,00

47.349.169,64
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Музеј савремене уметности Војводине ће током 2019. године аплицирати на конкурсе Министарства културе и информисања и Града Новог
Сада у области културе, у циљу садржајније и квалитетније реализације планираних програмских активности и законом прописаних послова
наведених у делу Финансијски показатељи програма рада Музеја Војводине у 2019. години. Такође, Музеј савремене уметности Војводине ће
аплицирати на конкурсима које објављују друга министарства (Министарство правде, Министарство рада и социјалних питања и Мини старство
привреде и туризма и других) а тичу се побољшања услова рада, поправки и побољшања квалитета просторне и материјалне и надоградње
Музеја.
Уколико Музеју савремене уметности Војводине, из ових извора буду одобрена додатна средства у текућој години, отварање апропријација,
од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија за извршавање расхода и издата по том основу, сходно члану 5. став 6.
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15,
99/16, 113/17 и 95/2018), укључује се у Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину.
Музеј савремене уметности Војводине ће измирење расхода и издатака вршити у складу са чланом 52. Закон о буџетском систему.

председник Управног одбора
______________________
проф. др. Душан Тодоровић
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