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Датум: 05.03.2019. 

 

ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА РАДА 

МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2018. 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, директор. 

 

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.  

 

Опис основне делатности:  

Музеј савремене уметности Војводине се данас налази пред великим изазовима и 

задацима, да у условима друштвене економске кризе праћене одсуством адекватних 

изложбених простора, непостојањем градске галерије и неадекватним условима за рад 
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многих актера локалне уметничке сцене иако и сам Музеј функционише у отежаним и 

недостатним условима, у складу са својим могућностима 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. 

 

Извештај о раду и реализацији делатности установе у 2018. години  

Током 2018. године МСУВ је успешно реализовао већину својих својих пројеката, самосталних, 

ретроспективних, проблемских, историјских и гостујућих изложби у изложбеним просторима Музеја 

или у репрезентативним изложбеним просторима својих партнера. 

 Музеј је организовао више различитих догађаја (предавања, презентације, разговори, филмске 
пројекције, музички перформанси и сл.) највише у простору Кино сале Музеја, у Атријуму, улазном 
холу или на платоу, као и више дечијих радионица у суорганизацији са студиом Мано, што се 
детаљно може видети у извештају ПР службе. 
 Током 2018. реализовано је укупно 26 програма: 15 изложби, 3 манифестације, 8+15 јавних и 
едукативних програма, презентација и вођења, 4 међународне изложбе и програма у склопу истих.  
 У оквиру редовног изложбеног програма МСУВ, организована су редовна вођења кроз изложбе и 

пратећи програми. ПР служба је пратила све ове активности редовним обавештавањем медија, 

јавности и публике.  
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МСУВ је наставио да сарађује са институцијама и појединцима из земље и иностранства, 

повећавајући могућности за нове заједничке пројекте. Многе активности се не би десиле без 

додатног финансирања из других извора (ЕУ „Креативна Европа) као и подршке других 

организација (Управа за културу града Новог Сада,  Гете институт у Београду, Аустријски културни 

форум у Београду, Институт за француски језик, Амричка амбасада и Колумбиа Универзитет УСА).  

 

 

ПА 1. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Извештај о реализацији активности  

Функционисање Музеја је било редовно и спроводило се континуирано у складу са планираном 

редовном делатношћу: месечно су исплаћиване плате, додаци, накнаде, социјални доприноси, 

давања и награде запосленима. Укупан број запослених у МСУВ је 16. Због забране запошљавања у  

јавним управама није било могуће ново запослење.Извршена је измена у Систематизацији радних 

места, преименовано је радно место конзерватора-рестауратора по основу потреба МСУВ у кустос 

депоа збирке.  Редовно су извршавана плаћања сталних трошкова и одржавања депоа, изложбених 

и радних просторија. Трошкови путовања у земљи и иностранству су били редовни и пратили су 

програмску делатност. Административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале опште услуге су 

такође биле редовне. 

За потребе редовног функционисања музеја био је неопходан канцеларијски и административни 

материјал, материјал за одржавање хигијене и чистоће, материјал за редовно праћење прописа и 

материјал за саобраћај неопходан за одржавање једног путничког возила. 

Што се тиче набавке нових машина и опреме, замељене су дотрајале машине. 

425 - Текуће поправке и одржавање 

Руководилац пројекта: 

Радован Јокић, директор 

Реализовали су се  радови на реконструкцији тоалета у згради МСУВ, Дунавска 37, Нови Сад након 

спроведеног поступка јавне набавке. 

 
426 материјал 

Канцеларијски и административни материјал, материјал за одржавање хигијене и чистоће, 

материјал за редовно праћење прописа и материјал за саобраћај су редовно и наменски трошени.  
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511 зграде и грађевински објекти  

 

512 машине и опрема, опрема за културу, административна опрема, Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и немоторна опрема-набавка неопходне опреме је урађена у складу са 

потребама МСУВ.  

 

  

 

__________________________________________________________________________________ 

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ 
 
ПА 2. РЕДОВНА ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ  
 
Извештај о реализацији програмске активности 
МСУВ је наставио са конзервацијом и превентивном заштитом уметничког фонда МСУВ у 
циљу сигурне бриге о уметничком фонду музеја, као и са чишћењем, санацијом радова 
из фонда. У 2018. се наставило са одржавањем основне интернет странице музеја на 
српском и енглеском језику како би наши садржаји били доступни широј, 
интернационалној јавности. Наставило се са развојем ПР и маркетинга, уз редовно 
праћење прес клипинга и повремену израду плаката, билборда, израде видеа за МСУВ и 
рекламних спотова за важне излагачке програме, као и израда рекламног материјала 
којима је Музеј био доступнији широј јавности. Постепено се радило на унапређењу 
педагошке службе, вођењима намењеним деци и омладини, стручним тумачењима и сл. 
Редовно се обављала делатност техничке службе. Стручно усавршавање запослених, 
праћење изложби у земљи и иностранству, комуникација са колегама је редовно 
извршавана и пратила је програмске активности. Реализовано је неколико путовања 
запослених у земљи и иностранству у вези са програмском делатношћу.Музеј је обновио 
чланарину у Музејском друштву Србије.  

 
 
 Конзервација  
Руководилац пројекта  

Радован Јокић 

Извештај о реализацији пројекта 

У 2018. години је урађена рестаурација три уметничка рада Милана Коњовића. 
 

Извештај о реализацији циљева пројекта  

Уметнички радови Милана Коњовића који се налазе у збирци МСУВ су чишћењем и 

превентивном заштитом и безбеднијим смештајем добили боље услове за чување. 

 

Извештај о реализацији индикатора   

Извршена превентивна заштита над 3 уметничка рада из фонда МСУВ. 
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Реконструкција интернет презентације колекције музеја  
Руководилац пројекта  

Данијела Халда 

Извештај о реализацији пројекта 

У 2018. години је настављана интернет презентација која је оставарена током пројекта  

„Дигитализација музеја“, те је било потребно наставити са овом позитивном праксом 

представљања радова из колекције Музеја путем савремене електронске презентације, 

како би збирка била стално доступна широј јавности. Настављена је надоградња и 

допуњавање ове презентације МСУВ са постојећим фондом делимично дигитализоване 

збирке. 

Извештај о реализацији циљева пројекта 

Активацијом савремене електронске презентације створиће се могућност да музејски 

фонд постане доступан широј јавности 

Извештај о реализацији индикатора   

континуирано се повећава број садржаја о Музеју на интернету, те је број посетилаца у 

сталном порасту 

 

 

П1. Редовна делатност службе за ПР и маркетинг  
Руководилац пројекта  

Данијела Халда, ПР менаџер 

Извештај о реализацији пројекта 

Током 2018, реализовано је укупно 26 програма: 15 изложби, 3 манифестације, 8+15 
јавних и едукативних програма, презентација и вођења, 4 међународне изложбе и 
програма у склопу истих.  
 У оквиру редовног изложбеног програма МСУВ, организована су редовна вођења кроз 
изложбе и пратећи програми. ПР служба је пратила све ове активности редовним 
обавештавањем медија, јавности и публике. Број објава у медијима се налази у архиви 
пресклипинга.  
 
У делу активности који се односе на јавност и развој публике, музеј је путем реализоване 
конкурсне апликације према Градској управи за културу, Нови Сад: „Видљивост МСУВ у 
најширој културној јавности“, омогућио додатна средства за реализацију пропагандних 
активности. 
У складу с тим, МСУВ је створио услове за снимање и израду институционалног 
промотивног рекламног спота, али и за реализацију промотивних спотова за важније 
међународне и домаће пројекте. 
Потписивањем Протокола о сарадњи са РТВ и Новосадском телевизијом, омогућен је 
приступ овим медијима на новој, вишој, разини али су они такође и потврда досадашње 
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успешне сарадње са овим медијским кућама. Реализовани спотови су емитовани у 
ударним телевизијским терминима а сваки пројекат МСУВ је редовно праћен и емитован 
у емисијама које промовишу културу и уметност. 
Видљивост музеја је побољшана не само у делу који се односи на атрактивне  
 
међународне програме, већ и у делу коју се односи на прогрaме који промовишу домаћу 
уметничку сцену. Број публике континуирано расте захваљујући, између осталих, и 
напорима који су учињени да би се сваки догађај у музеју добро медијски обрадио и 
покрио. 
 
Настављено је редовно ажурирање дигиталних интернет платформи, друштвених мрежа 
и сарадња са он-лине часописима за културу, као и оглашавање путем мејла те редовно 
ажурирање интернет странице МСУВ-а на српском и енглеском језику. 
За документацију Музеја настављено  је праћење информација (пресклипинг) које се о 
Музеју објављују у штампаним медијима, на интернет порталима и ТВ програмима.  
 
Пракса редовног добијања пресклипинга је уведена први пут током 2014. година и већ је 
донела низ резултата, међу којима су редовно праћење медијске слике о Mузеју, 
могућност брзог интервенисања, те сакупљање информација неопходних за 
истраживачки и докуметаристички рад. 
Како би Музеј био доступан широј јавности редовно су објављиване основе информације 
о Музеју и његовим програмима у штампаним програмским књижицама, билбордима, 
плакатима, водичима и флајерима и сл. једноставним формама. 
 
Број посета фб страници МСУВ је у 2018. износио преко 255.000,00; број посета сајту 
МСУВ, преко 180.000,00.  
Број посета публике: 16500. 
 
Извештај о реализацији циљева пројекта  
Како би музеј био доступан широј јавности редовно су објављиване основе информације 
о музеју и његовим програмима у штампаним програмским књижицама, билбордима, 
плакатима, водичима и флајерима и сл. једноставним формама. 
Медијско оглашавање музеја је било редовно за све програме, праћене су медијске 
објаве у штампаним и електронским медијима. 
 
Извештај о реализацији индикатора   
Медији су и ове године пратили програм МСУВ, а највише портали: www.delta.rs 
www.rtv.rs, www.designed.rs, www.arte.rs, www.mojnovisad.rs, www.nshronika.rs, 
www.dnevnik.rs; дневне новине: Дневник, Блиц и Данас. Број посета фб страници МСУВ је 
у 2018. износио преко 255.000,00; број посета сајту МСУВ, преко 180.000,00.  
Број посета публике: 16500. 
 

ПЈ 1. Стручно усавршавање запослених и службена путовања  
Руководилац пројекта  

Радован Јокић 

Извештај о реализацији пројекта 

http://www.delta.rs/


7 

 

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 2018. године реализоване су посете запослених у земљи у вези са редовном 

програмске делатношћу, као путовања у иностранство током рада на међународним 

пројектима.Трошкови смештаја, дневница и пута су били минимални, уз учешће 

сарадника. 

 

Извештај о реализацији циљева пројекта У датим околностима извршено је редовно 

стручно усавршавање запослених, праћење изложби у земљи и иностранству и 

комуникација са колегама 

Извештај о реализацији индикатора   

Остварена је сарадња са 13 институција у иностранству, извршена размена 1 програма, 

реализовано учешће на 1 конференцији и 1 семинару 

 

 
 

 

 
ПЈ 1.  Делатност техничке службе 
Руководилац пројекта  

Марко Ерцеговић, менаџер за мултимедију 

Делатност техничке службе 

Техничка служба Музеја је током 2018. године редовно обављала своје делатности што је обухватало: 

постављање и демонтирање изложби, 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),техничку подршку 

мултимедијалдног карактера (изложбе, конференфије, предавања, фестивали, концерти и остало) као 

и друге послове. За потребе обављања наведених делатности за техничку службу, набављан је  

материјал за културу (набавку боја и лакова, електроматеријала, вијчане и пластичне робе), и видео 

опреме. У 2018. години рађено је на побољшању услова за рад свих запослених у МСУВ кроз набавку 

рачунарске опреме. 

Целокупан излагачки и остали програм, како у продукцији МСУВ тако и гостујући, праћен је 

фотографисањем отварања, поставке и вођења изложби, конференције, презентације и осталих 
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догађаја, а по потреби видео и аудио записом, што је резултирало допуњавањем фотографске архиве 

активности музеја и накнадно коришћенје исте за различите потребе. 

Дигитализација фонда 

У 2018. години Музеј је наставио и рад на дигитализацији уметничких радова из колекције Музеја: 

збирка плаката. Током 2018. године, фокус је био и на дигитализацији радова из различитих збирки у 

манјем обиму за потребе пратећег дела излиожбеног програма Музеја (плакати, каталози, књиге), 

позајмице репродукција различитим колекицјама, институцијама као и појединцима у истраживачке 

сврхе. 

Извештај о реализацији циљева пројекта:  

Унапређење стандарда продукције програмске делатности МСУВ кроз контакт са новим аудио и 

видео технологијама. Подизање стандарда у руковању уметничким радовима у оквиру гостовања и 

поставке изложбе Грејсона Перија. Унапређење услова за потребе одржавања пратећег програма 

МСУВ. 

Извештај о реализацији индикатора:   

Постављене и демонтиране све реализоване изложбе, обављена сва техничка подршка 

мултимедијалног карактера (изложбе, конференфије, предавања, фестивали, концерти и остало).  

 

ПЈ 1. Унапређење педагошке службе 
Руководилац пројекта  

Јован Јакшић, продуцент 

Извештај о реализацији пројекта  

Започето је формирање педагошке службе кроз активности намењене широј јавности, деци, 

омладини, студентима, старијој популацији и сл. којима се настоји успостављању стабилније везе 

музеја са локалном заједницом. Педагошки рад се спроводио на редовним програмима Музеја 

намењеним широј јавности, кроз радионице намењене деци и омладини, организовање вођења 

кроз изложбе, стручних тумачења и сл. Током 2018. године МСУВ је реализовао више таквих 

активности. Како Музеј нема запосленог на радном месту педагога, ове послове је обављао студи 

Мано кроз креативне радионице за децу (укупно 70). Стручна вођења су имали кустоси изложби, а 

повремено су биле ангажоване и додатне особе за посебна тумачења, радионице и сл.  

 

Извештај о реализацији циљева пројекта  

Циљ пројекта је реализован, публика је посебну пажњу усмеравала на овакве врсте едукативних 

програма, број посетилаца је био већи од очекиваног, континуирано се побољшавао степен 

едукације. 
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Извештај о реализацији индикатора 

Број посетилаца је био већи од очекиваног, током изложбе (ПРЕ)ЦРТАНО – Савремени цртеж од 

Лирој Нимана до данас, међународна изложба савременог америчког цртежа,  публика је била 

изузетно задовољна Музејем и свим аспектима пројекта и пратећим садржајима, разговорима и 

предавањима. Изложба “Ризикуј промене” такође је била веома успешна и  посећена и одржана су 

предавања кустоса на тему миграција у контексту друштвених и културолошких промена 

реализовали су се изложбе, резиденцијални програм, стручни симпозијум, предавања и радионице, 

продукција уметничких радова, промоција савремене уметности.  

  Важна је промоција локалних уметника и њихове најновије продукције а то је ове године била 

изложба Бориса Лукића “Ет ин Аркадија Его” која је била веома посећена и медијски испраћена.  

Изложба Аутор у фокусу – Душана Јуначков, је презенација аутора из колекције МСУВ и промовисање 

радова уметника из збирке Музеја, која је такође била посећена од стране публике и стручне 

јавности и имала пратећи програм, вођења публике, разговоре и радионице за децу. 

Пројекат “Сапутници” - стрит арт уметност, реализована је као учешће Музеја на конкурсу “Публика у 

фокусу” Фондације Нови Сад 2020, у сарадњи са Француским институтом. То је била прва већа 

презентација стрит арт уметности која је ангажовала уметнике из Париза, Београда, Новог Сада и 

Сомбора. Имала је успешну посећеност, пратећи програм, предавања, радионице, вођења публике. 

Изложба “Сапутници” је након МСУВ имала и гостовање у Француском институту у Београду. 

 

Посебан пројекат који је обележио 2018 годину је изложба Илије Шошкића “Акционе форме” која је 

реализована у сарадњи са Музејем савремене уметности Београда као заједничка изложба. 

Посећеност публике је била виша од очекиване а медијски је испраћена и од стране свих медија 

локалних и националних, регионалних и међународних. Овај пројекат је садржао и пратећи програм, 

посебна вођења од стране кустоса из МСУВ и МСУ, неколико разговора са уметником, радионице са 

децом, пројекције филма и отворена врата за публику за разговор са кустосом и уметником. 

 
ПЈ 1. PER MUSE пројекат: МЕДИЈИ СУ У ВАЗДУХУ, ПОД ЗЕМЉОМ, НАД ВОДОМ, У ВАТРИ 
 
Руководилац пројекта и партнери на пројекту 
Николић Гордана, координаторка 
Кустоси: Нуриа Солe Бардалет, Ориол Фонтдевила, Гордана Николић, Сања Којић 

Младенов  
Продукција:Музеј савремене уметности Војводине  
У сарадњи са: Фoндација Антони Тапијес, Барселона 
 
 
Извештај о реализацији пројекта  
 
МЕДИЈИ СУ У ВАЗДУХУ, ПОД ЗЕМЉОМ, НАД ВОДОМ, У ВАТРИ je назив изложбе која је 
реализована као наставак сарадње између две партнерске институције на Per Muse 
пројекту који је подржала Европска комисија кроз програм Креативна Европа. 
 
Изложба је реализована у периоду: 10/5–3/6/2018. 
 
Уметници: АНА ДОТ (ЕСП), РЕГИНА ДЕ МИГУЕЛ (ЕСП), ВАХИДА РАМУЈКИЋ (СЕР), 

КОМШИЛУК ИЗ ДЕТЕЛИНАРЕ (СЕР), КУДА.ОРГ (СЕР) & МИРЕИА САЛАРEС (ЕСП), КАТАРИНА 
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ШЕВИЋ (СЕР/ХУ), ЛЕА ВИДАКОВИЋ (СЕР) 
 
Групна изложба под насловом Медији су у ваздуху, под земљом, над водом, у ватри 
представила је  кустоску селекцију уметничких пракси и медијских тактика уметника из 
Каталоније/Шпаније и Војводине/Србије. Ова Изложба је реализована као наставак 
сарадње између две партнерске институције Музеја савремене уметности Војводине и 

Фондације Антони Тапијес на Пер Мусе пројекту који је подржала Европска комисија кроз 
програм Креативна Европа. Изложба je представила актуелне праксе из два географска 
региона које промишљају однос између света природе и света технологије и дотичу 
питања у оквиру присутних дискусија о појму нових и старих медија, употреби 
технологије и ангажованих медијских тактика у контексту савремене уметности.  
 
Полазна претпоставка за изложбу је да природни и технолошки свет нису тако подељени 
и различити, већ да су то инфраструктуре које омогућавају људском животу да опстане и 
да се развија. Теоретичар Џон Дарам Питерс тврди да су дигитални медији само 
продужетак раних пракси везаних за успостављање цивилизације као што су 
савладавање ватре, изградња календара, читање звезда, стварање језика и 
успостављање религија. Медији сагледани из ове перспективе не представљају само пуко 
окружење, већ су то елементи који чине људски свет. Тако нам уметност, између осталог, 
пружа простор за истраживање и постављање питања о томе шта су медији и како медији 

леже у основи наших интеракција са светом око нас. Медији су у ваздуху, под земљом, 
над водом, у ватри.  
 
 
Јануар-април 2018.  
- припрема и организација изложбe: контактирање уметника и кокустоса око 
концептуализације и дизајна изложбе; контактирање добављача за материјале за 
поставку изложбе; сарадња између кустоског тима и техничке службе око поставке. 
- приређивање каталога: припрема стручних текстовa; сакупљање визуалног и 
текстуалног материјала; сарадња кустоса-уредника и дизајнера на раду на каталогу; 
финализација дизајна каталога и припрема за штампу. 
- припрема промотивног материјала: билборда, флајера, постера, катер-слова итд.  
 
 

Април-мај 2018.  
- долазак кустоса из партнерске институције и рад на поставци изложбе 
- штампа каталога и дистрибуција у музеју 
 
Мај 2018.  
- отварање изложбе уз присуство уметника и кустоса  
- промоција каталога  

- стручно вођење кроз изложбу од стране уметника и кустоса 
 
Maj 2018.  
- презентација изложбе у Фондацији Антони Тапијес, Барселона и промоција каталога 
- предавање на Универзитету у Ђирони, Шпанија - гошће: Гордана Николић и Сања Којић 
Младенов 
 

 
Извештај о реализацији циљева пројекта  
 

- Остварено је унапређење и јачање музејске сарадње с блиским институцијама 
уметности и културе из Шпаније: остварен је континуитет у међународној сарадњи 
између престижне институције за модерну и савремену уметност - Фондације Антони 
Тапијес из Барселоне и МСУВ која је започета радом на пројекту Per Muse 2014. године 
кроз наведене активности: гостовања кустоса у Србији и Шпанији, међународно 
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повезивање уметникa са различитих уметничких сцена, повезивање с академском 
заједницом у Шпанији и промоција МСУВ у том контексту.  
 
- Остварено је повезивање и упоређивање двеју савремених уметничких сцена из 
Србије и Шпаније кроз успешну реализацију изложбе, кустоских и уметничких 
презентација остварена је промоција савремене уметности и уметника из оба региона 

и подстакнута њихова сарадња на заједничком уметничком пројекту (као у случају 
колектива Комшилук из Детелинаре и Миреие Селарес).  

 
 
Извештај о реализацији индикатора   
 
- Успешно је реализована интернационална групна изложба уз велики број посетилаца 
углавном из локалне средине, али и уметника из иностранства  
- Успешно су реализована кустоска предавања, презентације уметника и уметничких 
радова у Новом Саду и Барселони уз многобројну посету стручне јавности и шире 
публике, као и академске јавности на Универзитету. 
- Публикација-каталог је одштампан у тиражу од 200 и промовисан у Новом Саду и 
Барселони. 
- Промотивни материјал je допринео бољем визибилитету пројекта у јавном простору и 

унутар музеја: билборд испред музеја, постери по граду итд. 
- Присутност Музеја у медијима у локалним новинама и магазинима, телевизијским и 
радио станицама  
 
ПЈ 1. Из Колекције Музеја савремене уметности Војводине 
Душан Јуначков │Радови 2003-2012. 
- ретроспективна изложба и монографски каталог - 
Руководилац пројекта  
Данијела Халда 
 
а) припрема и уређивање двојезичног каталога (упоредо срп.текст и енгл. превод. 
Напомене библиографске референце уз текст)  
Из Колекције Музеја савремене уметности Војводине 
Душан Јуначков │Радови 2003-2012. 

Уредник: Данијела Халда 
Текст: Проф. др Јерко Јеша Денегри 
Издавач: Музеј савремене уметности Војводине  
(46 стр. : илустр. ; 21 x 26 цм, ИСБН 978-86-6333-052-8) 
Тираж: 400. 
б) Припрема и реализација изложбе Душан Јуначков │Радови 2003-2012. 
 

у МСУВ: 
20. јули–20. Август 2018. 
Галерија С, МСУВ, Нови Сад 
Кустоси изложбе: Проф. др Јерко Денегри, Данијела Халда 
Спољни сарадник: Селена Јуначков 
 
Пратећи програм ретроспективне изложбе  
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РАЗГОВОР И ВОЂЕЊЕ: 

Душан Јуначков │Радови 2003-2012. 

20. јули 2018. МСУВ 

О заоставштини и легату Душана Јуначкова у Музеју савремене уметности Војводине у Новом Саду, 

Kултурном центру у Панчеву и Центру за културу у Вршцу, као и у још неким другим власништвима; о 

значају и сликарском опусу Душана Јуначкова 

 

Извештај о реализацији циљева пројекта  

Остварен је висок ниво зацртаних циљева: 

Циљ изложбе је био да се покажe део збирке музеја и да се установи пракса редовног представљања 

уметника и дела из фонда МСУВ. Ово је прва таква изложба у МСУВ. Представљена су дела Душана 

Јуначкова, 11 слика и документација које је уметник поклонио музеју.  

 

Извештај о реализацији индикатора  

Изложба, монографија и пратећи програм у Новом Саду привукли су значајну пажњу стручне 

јавности, као и студената Академије уметности и других уметничких школа и факултета уз 

заинтересованост шире публике за изложбу. 

Изложба је изазвала и интересовање штампаних и електронских медија у земљи о чему сведочи 

пресклипинг у архиви МСУВ.  

 

 

ПЈ 1. ИЛИЈА ШОШКИЋ: АКЦИОНЕ ФОРМЕ, ретроспективна изложба 

Музеј савремене уметости Војводине, Дунавска 37, Нови Сад  

oд 12. октобра до 16. децембра 2018.  

Музеј савремене уметности, Ушће 10, Београд 

oд 13. октобра до 24. децембра 2018. године 

Аутори и кустоси изложбе: 

Небојша Миленковић, музејски саветник, МСУВ 

Др Зоран Ерић, МСУВ 

Извештај о реализацији пројекта  

Изложба Акционе форме је прва ретроспектива Илије Шошкића која се одржава у читавом пост-

југословенском културном простору. Такође, то је прва изложба коју Музеј савремене уметности и 

Музеј савремене уметности Војоводине организују заједнички, и истовремено ће се одржавати у 

Београду и Новом Саду. Концепција изложбе кустоса Зорана Ерића и Небојше Миленковића 

осмишљена је и прилагођена излагачким просторима оба музеја. 
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У сегменту изложбе у Новом Саду фокус је на радовима са телом, те Шошкићевом идеолошки 

освешћеном деловању у јавној сфери. Реч је о раним перформансима, акцијама и живим сликама 

(таблеау вивант) које уметник реализује током прве половине седамдесетих у Италији, али и током 

честих наступа у Студентском културном центру у Београду. Посебно су акцентоване оне активности 

које, у крајњем исходу, доводе до отелотворења познатог авангардистичког начела по ком уметник 

сâм постаје властитом уметношћу. Наведена фаза кулминацију доживљава најрадикалнијим и 

свакако најпознатијим Шошкићевим радом Максимална енергија – минимално вријеме 

(1975), перформативним гестом револверског пуцња у зид римске галерије Л’Аттицо, која у том 

тренутку представља епицентар светске авангарде.Антипод овом чину јесте вишегодишње 

уздржавање од уметности и потпуна посвећеност мотоциклизму, која такође отеловљује још један од 

кључних принципа Шошкићеве уметничке и животне филозофије: принцип непрекинутог кретања и 

номадизма. 

 

У Београдском делу поставке акценат ће бити на концептуалним целинама САТОР, Трап / Трапхос, 

Паралеле, као и појединачним радовима сведених али и комплексних геометријских форми. Ти 

радови производ су Шошкићевог интересовања за математичке аксиоме и проблеме, као и 

филозофске постулате, чијем истраживању се посвећује током осамдесетих. Крећући се између 

математике, филозофије и митологије, Шошкић на специфичан начин промишља однос човека 

према природи, што чини и посебну нит која се провлачи кроз низ радова (Корота и суша, Зигота, 

Круг квадрат, итд.). Одступајући од уметности као „велике историје”, у овом периоду свог 

стваралаштва Шошкић проналази „мале нише” за формулисање другачије уметничке позиције, тако 

што стечена искуства „живих слика” и перформанса почиње да уписује у просторне амбијенте и 

инсталације које након уметникових акција остају као артефакти. Идејна поставка наведених целина 

прати сâм процес уметниковог размишљања ─ почев од скица, полазишта за радове с уметниковим 

текстуалним објашњењима, преко фото документације акција и перформанса, све до реализованих 

објеката и инсталација. 

 

Кроз дијалог два сегмента једне изложбе која није хронолошки подељена, већ прати концептуалне 

целине у раду уметника, изведена је и синтагма за назив изложбе: Акционе форме. Полазиште је у 

термину Марија Диакона „Форма у акцији” из кога је изведена вишезначењска кованица која у 

могућем нивоу читања спаја две кључне речи сегмената изложбе у Новом Саду – акција и Београду – 

форма. 

 

Пројектне активности: 

Прес конференција у Музеју савремене уметности у Београду, четвртак, 27.септембар, 12 часова 

Слободан Накарада, в.д. директор МСУ, Радован Јокић, директор МСУВ, др Зоран Ерић, кустос 

изложбе МСУ, Небојша Миленковић, кустос изложбе МСУВ 



14 

 

 

Отварање изложбе у МСУВ у Новом Саду, петак, 12. октобар 2018, 19 часова 

Радован Јокић, директор МСУВ, Слободан Накарада, в.д. директор МСУ, Небојша Миленковић, 

кустос изложбе МСУВ, др Зоран Ерић, кустос изложбе МСУ, Илија Шошкић, уметник 

 

Отварање изложбе у МСУ у Београду, субота, 13. октобар 2018, 13 часова 

Слободан Накарада, в.д. директор МСУ, др Зоран Ерић, кустос изложбе МСУ, Небојша 

Миленковић, кустос изложбе МСУВ, Илија Шошкић, уметник 

Разговор са Илијом Шошкићем у Музеју савремене уметности у Београду, субота, 17.октобар, 

19 часова Илија Шошкић, уметник и кустоси изложбе др Зоран Ерић и Небојша Миленковић 

 

Стручно вођење у МСУВ, Нови Сад, среда, 24.октобар 2018, 19 часова 

др Зоран Ерић и Небојша Миленковић, кустоси изложбе, Илија Шошкић, уметник и Радован 

Јокић, директор МСУВ 

Стручно вођење у МСУ, Београд, субота, 15.новембар 2018, 13 часова 

др Зоран Ерић и Небојша Миленковић, кустоси изложбе 

Уручење поклона 5000-ој посетитељки изложбе, МСУ, Београд, понедељак, 19. новембар 

2018. Јелисава Лесковар, пензионисаној наставници ликовних уметности из Марибора, др 

Зоран Ерић кустос изложбе и Слободан Накарада, в.д. директор МСУ 

Уручење поклона 6000-ом посетитељу изложбе, МСУВ, Нови Сад, уторак, 4. децембар 2018. 

Вања Хован, дипломирани редитељ из Новог Сада, Радован Јокић, директор МСУВ и Небојша 

Миленковић, кустос изложбе 

 

Уручење поклона 7000-ој посетитељки изложбе, МСУВ, Нови Сад, уторак, 11. децембар 2018. 

Наташа Милић, дипломирана психолошкиња из Старе Пазове, представници МСУВ  

 

Последње стручно вођење у МСУВ, Нови Сад, четвртак, 13.децембар 2018, 19 часова 

Небојша Миленковић и др Зоран Ерић, кустос изложбе 

Уручење поклона 8000-ом посетитељу изложбе, МСУ, Београд, понедељак, 17. децембар 

2018.Thomas Stangl, писац из Беча, др Зоран Ерић, кустос изложбе 

 

Последње стручно вођење у МСУ, субота, 22.децембар 2018, 13 часова 

Илија Шошкић, уметник и кустоси изложбе др Зоран Ерић и Небојша Миленковић 

Дан отворених врата са Илијом Шошкићем, МСУ, Београд, недеља, 23. децембар 2018, током 

трајања радног времена Музеја 

Илија Шошкић, уметник и кустоси изложбе Небојша Миленковић и др Зоран Ерић 

 

Дан отворених врата са Илијом Шошкићем, МСУ, Београд, понедељак, 24. децембар 2018.  

Илија Шошкић, уметник и кустоси изложбе др Зоран Ерић и Небојша Миленковић   

Уручење поклона 9000-ом посетитељу изложбе, МСУ, Београд, понедељак, 24. децембар 
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2018. Стеван Радуловић, ИТ инжењер из Београда, Илија Шошкић, уметник 
Последњи разговор с публиком, затварање изложбе, понедељак, 24. децембар 2018, од 
18 до 20 часова 
Илија Шошкић, уметник и кустоси изложбе др Зоран Ерић и Небојша Миленковић   
 

  

Извештај о реализацији циљева пројекта  

 

Изложба АКЦИОНЕ ФОРМЕ Илије Шошкића, са више од 9000 посетитеља, једна је од најпосећенијих 

уметничких изложби у Србији током 2018.године, такође и најпосећенија изложба у организацији 

МСУВ у његовој досадашњој историји. Такође, као прва изложба коју су заједничкима снагама 

реализовала једина два музеја савремене уметности у земљи – МСУВ и Музеј саврамене уметности у 

Београду, изложбом је иницирана и сарадња ове две институције, која је и формализована 

потписивањем стратешког споразума о сарадњи који су на прес конференцији поводом изложбе у 

Београду 27.септембра потписали директори МСУВ Радован Јокић и в.д. директор МСУ Слободан 

Накарада. 

Током трајања изложбе АКЦИОНЕ ФОРМЕ поред бројних јавних догађаја, разговора са уметником и 

стручних вођења у Новом Саду и Београду, кустоси изложбе Небојша Миленковић и др Зоран Ерић 

имали су и више десетина стручних вођења како за организоване групе, тако и за појединце, бројне 

стручњаке, новинаре, студенте и колеге из земље и иностранства. Такође, у бројним годишњим 

предгедима у земљи али и региону проглашена је за културни/уметнички догађај године (Данас, 

НИН, Радио Београд, Време, Институт за савремену умјетност Црне Горе)... 

 

 

Извештај о реализацији индикатора   

Прес клипинг изложбе, броји више стотина (библиографских) јединица, како у штампаним тако и 

електронским медијима (телевизија, радио, веб портали) како у Србији, тако и Црној Гори, Хрватској, 

Словенији, Италији, Сједињеним Америчким Државама...  

Поред извештаја са отварања изложбе или бројним пратећим догађајима ту је и читав текстова у 

стручним публикацијама који потврђују неку врсту митског стауса који овај уметник, један од 

последњих великих југословенских, италијанских и европских авангардиста несумњиво има. 

Стручни текстови: 

- Илија Шошкић: Вероватно ћу умрети у перформансу, интервју, Политика, Београд, 12.октобар 

2018. 

- Миљана Краљ, Илија Шошкић: Увек на хоризонту левице, Вечерње новости, 12.октобар 2018. 

- Данијела Пурешевић, Максимална енергија – минимално време, приказ изложбе Акционе 

форме Илије Шошкића, Културни центар, Радио телевизија Србије, 24.октобар 2018.  

- Славко Тимотијевић, Од слободе до слободе, Политика, Београд, 27.октобар 2018 

- Александра Ћук, Како преживети слободу, Време, 8.новембар 2018. 

- Tina Tomšič, Ilija Šoškić: Retrospektiva (Akcione forme), prikaz izložbe, Koridor, Ljubljana, 

28.novembar 2018. 
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- Zara Audiello, Action forms. Ilija Šoškić in Serbia, Magazine ART TRIBUNE, Roma, Italy, 2.dicembre 

2018. 

- Бојан Криштофић, Акцијске форме веселог свијета на повратку кући, Виз_култура, портал за 

културу, Загреб, 20. децембар 2018. 

- Slavko Timotijević, Od slobode do slobode: SUZDRŽANA ENERGIJA – ILIJA ŠOŠKIĆ, Retrospektiva u 

MSUV/MSU, portal Dematerijalizacija, Beograd, decembar 2018. 

- Снежана Стаменковић, Стратегије културног опстанка, НИН, 3.јануар 2019. 

 

Опширнији извештаји: 

- Прва ретроспектива Илије Шошкића, Данас, 26.септембар 2018. 

- Прича о умјетнику који је постао властита умјетност, Ретроспектива Илије Шошкића у 

Београду и Новом Саду, Дан, Подгорица, 28.септембар 

- Ретроспектива Илије Шошкића, Политика, 28. септембар 2018. 

- Акционе форме у два музеја, Дневник, Нови Сад, 1.октобар 2018. 

- Retrospective exhibition of Ilija Šoškić 'Action Forms' at the Museum of Contemporary Art, Belgrade 

and the Museum of Contemporary Art Vojvodina, Art Now, New York, 8. October 2018. 

- Ретроспектива Илије Шошкића, Дневник, Нови Сад, 12.октобар 2018. 

- Миона Ковачевић, Један уметник у два Музеја, разговор у ументиком и кустосима изложбе, 

Блиц, 13.октобар 2018. 

- Кад Илија Шошкић удари ћускијом у зид, извештај са отварања у МСУВ, Данас, 15.октобар 

2018. 

 

- Била је акција – а иза ње је остала форма, Прва ретроспектива Илије Шошкића на простору 

Југославије отворена у Новом Саду, Побједа, Подгорица, 17.октобар 2018. 

- Прва ретроспектива Илије Шошкића, Нови магазин, Београд, 18.октобар 2018. 

- Небојша Миленковић, Видео вођење кроз новосадски сегмент изложбе Акционе форме, 

редитељ:Бојан Ђуришић, продукција МСУВ, Youtube, друштвене мреже, 26.децембар 2018. 

 

 

Телевизијске емисије: 

- Ретроспектива Илије Шошкића у Београду и Новом Саду, Зоран Ерић гост емисије Нови 

дан, Н1, Београд, 10.октобар 2018. 

- Интервју са Илијом Шошкићем, Културни центар, Радио телевизија Србије 2, 17.октобар 

2018. 

- АКЦИОНЕ ФОРМЕ, разговор са Илијом Шошкићем и кустосима изложбе Небојшом 

Миленковићем и Зораном Ерићем, Културни дневник, Радио телевизија Србије, 

20.октобар 2018.  

- Петхиљадити посетилаоц изложбе Акционе форме, уживо укључење у емисију Нови дан 

из МСУ, гост Зоран Ерић, Н1, Београд, 21.октобар 2018. 
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- Петхиљадити посетилац изложбе Акционе форме у Новом Саду и Београду, Н1 инфо, 

прилог у вестима, Н1, Београд, 21.октобар 2018. 

- Данијела Пурешевић, Илија Шошкић, Бити другачији, ауторска емисија Aрт зона, 

редитељ: Марко Шотра, приказ изложбе, разговори са уметником Илијом Шошкићем и 

кустосима изложбе Небојшом Миленковићем и др Зораном Ерићем, Радио телевизија 

Србије, Београд, 28.децембар 2018. 

 

Стручна публика: 

 

Уз бројне приказе у медијима изложба АКЦИОНЕ ФОРМЕ привукла је и бројну стручну публику, 

те су, као такви, текстови кустоса већ цитирани у стручним публикацијама, такође каталог је 

присутан у бројним релевантним библиотекама. Од више стотина стручњака и колега издвајамо 

посете: делегације Националног кинеског музеја у Пекингу, делегација Друштва повјесничара 

умјетности Хрватске, делегација Модерне галерије & Музеја модерне и савремене уметности из 

Љубљане, Хоу Ханру, арт директор MAXXI: Тhe National Museum of 21st Century Arts из Рима, 

проф.др Јерко Денегри, проф.др Звонко Маковић, Зденка Бадовинец, Бојана Пејић, Дунја 

Блажевић, Петар Ћуковић, Власта Делимар, Слободан Шијан, председник Савезне Републике 

Аустрије Александер Ван дер Белен, и многи други. 

 

ПЈ 1. Драган Ракић: ЈЕДАН, ОНЕ, УНО, ЕИН 

уметност. истраживања. активизам. 1989‒2009. 

Гостовање ретроспективне изложбе у Кући легата у Београду 

 

Руководилац пројекта и партнери на пројекту  

Mр Сузана Вуксановић 

музејска саветница, кустоскиња Збирке скулптура, објеката и инсталација МСУВ 

 

Партнери на пројекту 

 

Партнери у организацији и реализацији изложбе у Београду: Музеј савремене уметности 

Војводине, Нови Сад; Градски музеј, Сомбор; Кућа легата, Београд.  

 
 

Извештај о реализацији пројекта 

 

а) Рад на припреми и организацији гостовања у сарадњи са Градским музејом из Сомбора 

Након припреме и реализације ретроспективе Драгана Ракића у МСУВ (27.05‒21.06.2106), а потом у 

Градском музеју у Сомбору (2‒23.09.2016), планирано је гостовање изложбе у Београду, током 2017. 
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Планирани пројекат је, након интензивне комуникације са колегама из Музеја савремене уметности, 

Музеја историје Југославије и Куће легата, морао бити померен из Програма рада МСУВ у 2017. за 

2018, из разлога непостојања слободних термина за одржавање изложбе у наведеним институцијама 

у Београду. 

Након конкурса спроведеног у Кући легата током јесени 2017. добијен је термин за гостовање 

ретроспективне изложбе Драгана Ракића у првој половини априла 2018.  

 

б) Рад на припреми и реализацији ретроспективне изложбе у простору Куће легата 

 

Драган Ракић: ЈЕДАН, ОНЕ, УНО, ЕИН 
уметност. истраживања. активизам. 1989‒2009. 
 
30. март – 15. април 2018. 
Кућа легата, Београд 
Аутори и кустоси изложбе: мр Сузана Вуксановић и Чедомир Јаничић 
 
Изложбу су отворили Милета Продановић, уметник и књижевник и Филип Брусић-Ренауд, директор 
Куће легата 
 
в) Рад на припреми и реализацији пратећег програма ретроспективне изложбе Драгана Ракића 
Стручно вођење: субота, 14. април 2018. у 12ч  
Кроз изложбу водили аутори и кустоси: Сузана Вуксановић и Чедомир Јаничић 
г) Монографски каталог, издање из 2016, био је доступан заинтересованима (публици, колегама и 
новинарима) 
 
Извештај о реализацији циљева пројекта 
Остварен је висок ниво зацртаних циљева. 
 
Намера и потреба ретроспективе, као и пратећег монографског каталога, била је 
историзација, својеврсна музеализација уметности, уметничког рада и деловања Драгана 
Ракића, његових истраживања и активизма. Кроз анализу четири проблемске целине дат је 
увид у хронологију и концепте деловања уметника ‒ прво, као једног од најзначајних 
представника нове скулптуре у Војводини; затим као активног члана продукције Асоцијације 
Апсолутно; те као покретача и члана продукције ВакуумПак Радионице, али и кроз 
педагошки рад на Академији уметности у Новом Саду.  
Представљање по први пут на једном месту свих Ракићевих уметничких и истраживачких 
фаза, кључних циклуса и активистичких акција у периоду дугом две деценије, омогућило је 
уметничкој и стручној јавности готово комплетан увид у изузетно богат и вишеслојан свет 
идеја, промишљања и реализација Драгана Ракића, уметника, истраживача, друштвеног 
активисте и педагога. 
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Након реализације ретроспективне изожбе Драгана Ракића у Музеју савремене уметности 

Војводине у Новом Саду, од 27. маја до 21. јуна 2016, а потом у Градском музеју у Сомбору, од 

2. до 23. септембра 2016, пројекат је своју велику завршницу имао у Београду, трећем, за живот 

и рад Драгана Ракића, значајном граду. 

 

 

Извештај о реализацији индикатора  

Ретроспектива Драгана Ракића, уз двојезични монографски каталог и приређено стручно 

вођење, привукли су значајну пажњу стручне јавности, као и студената Факултета ликовне 

уметности и других уметничких школа и факултета уз заинтересованост шире публике за 

изложбу и њен пратећи програм. 

Изложба је изазвала и интересовање штампаних и електронских медија у земљи о чему 

сведочи прес клипинг у архиви МСУВ.  

 

Мерљиви показатељи пројекта: 

Двојезични каталог ретроспективне изложбе садржи студијске текстове писане поводом 

пројекта,  велики број колор репродукција уметничких радова, као и исцрпне податке о 

уметнику. 

Одјек у уметничкој и стручној јавности у земљи (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) 

 

 

ПЈ 1. Ризикуј промене (''Risk Change'') 

Руководилац пројекта и партнери на пројекту 

Одговорна лица у МСУВ: Сања Којић Младенов, виша кустоскиња 

Тијана Филипов, менаджерка пројекта 

 

Руководилац целокупног пројекта: АСЕ KIBLA (мултимедијски центар) 

Партнери на пројекту: Музеј савремене уметности Војводине (Нови Сад, Србија), ACAX - Agency 

for Contemporary Art Exchange (Будимпешта, Мађарска), FOPSIM Foundation for the Promotion of 

Social Inclusion in Malta (Жејтун, Малта), Музеј модерне и сувремене умјетности (Ријека, 

Хрватска), RIXC The Center for New Media Culture (Рига, Литванија), ZINC Arts et Cultures 

Numériques (Марсеј, Француска), National and Kapodistrian University of Athens (Атина, Грчка), 

Takomat, Gamification and mobile apps (Келн, Немачка), X-OP (Марибор, Словенија) 

 

http://www.acax.eu/
http://www.fopsim.eu/main.html
http://rixc.org/
http://www.zinclafriche.org/dyn/
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Извештај о реализацији пројекта  

 

Ризикуј промене 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 су  медијке и пост-медијске 

уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу  и науком. 

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 у великој 

мери је задужен за уметничку вредност пројекта, продукцију уметничких радова, организацију 

различитих изложби, селекцију уметника који су укључени у резиденцијалне програме, и сл. 

Тако је планирано да Музеј, током 4 године трајања пројекта, организује 8 самосталних 

изложби (2 годишње),  3 велике групне интернационалне изложбе (1 годишње), 8 дебата, 3 

симпозијума, 15 радионица, угости и пружи услове за рад за преко 10 уметника током њихових 

боравака у Новом Саду кроз резиденцијалне програм, итд. 

 

Како пројекат има за циљ да кроз истраживачки приступ произведе конкретне резултате, а у 

складу са планом за 2018. годину, МСУВ је остварио више активности:  

- Наставио се процес истраживања теме миграција кроз све активности пројекта, као 

основне теме пројекта, уз разматрање могућности уклапања теме у област културе и уметности 

- Одржана су два партнерска састанка на коме су присуствовали представници свих 

партнерских организација - у Марсеју и у Ријеци, на којима су анализиране све досадашње 

активности и реализације, али и постављени даљи циљеви и планови 

- Постављени су циљеви и рокови за 2019. годину, како у виду активности, тако и 

финансијски 

- Реализован је програм планиран за 2018. годину:  

o 4 предавања (Тео Продромидис, Весна Герић, Игор Бошњак, Гили Ависар) 

o 2 самосталне резиденције (Тео Продромидис, Гили Ависар) 

o 1 групна резиденција (Селман Тртовац, Бранислав Николић) 

o 2 самосталне изложбе (Моника Мотеска/Роберт Јанкулоски, ДОПЛГЕНГЕР) 

o 2 групне изложбе (Моја уметност је моја стварност, СПОТ) 

o 3 дечије радионице 

o Публикација са свим реализованим догађајима за 2018. годину 

 

- Настављена је константна комуникација између партнера 
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Извештај о реализацији циљева пројекта  

Кроз редовне партнерске састанке, као и константне комуникације упознали и повезали, што је 

веома значајно за даљу реализацију предстојећих активности. Такође, сви су упућени у даље 

планове, како финансијске, тако и у погледу активности. 

Поред редовних састанака и студијских путовања, програм који је МСУВ планирао за 2108. 

годину пријавио односио се на следеће активности: 

 

Самосталне изложбе 

- Међународна, групна изложба 

- Предавања/презентације 

- Радионице 

- Резиденцијални програми 

Све наведене активности су реализоване, чиме су испуњени и планирани циљеви.Кроз све ове 

активности, наставио се и истраживачки процес преиспитивања и мапирања узорака и 

последица миграција, те је МСУВ веома задовољан наставком процеса и његовим резултатима 

 

Извештај о реализацији индикатора   

Показатељи који показују позитиван процес пројекта током 2018. године су: 

- Већа посећеност сајта Музеја 

- Већа посећеност и већи број посетилаца друштвених мрежа Музеја 

- већа видљивост Музеја у штампаним и електронским медијима 

- велик број посетилаца Музеја савремене уметности Војводине на организованим 

програмима (предавањима, радионицама, разговорима) 

- упознавање публике са темом миграција на другачији начин, кроз уметност и културу, 

као и истраживачки рад 

 

 

ПЈ 1.  (ПРЕ)ЦРТАНО - савремени цртеж од Лирој Нимана до данас 

 

Руководилац пројекта и партнери на пројекту  

Мирјана Душућ Лазић, Томас Ву 

 

 

Извештај о реализацији пројекта  

 

Изложба (ПРЕ)ЦРТАНО представља скице и цртеже преко 60 уметника из целог света и 10 из 

Србије, између осталих и светски познатих имена као што су Џаспер Џонс, Вилијем Кентриџ, Кики 

Смит... Изложба је отворена 15. јуна 2018. Изложбу је финансијски подржала Амбасада САД, а 

изложбу је отоврила Ерика Кин, аташе за културу амбасаде САД у Србији. Током трајање изложбе 
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организована је дечија радионица ”Направи свој лампион” за узраст од 11 до 14 година. 

Радионицу је водила Енџи Ленгдон, волонтерка Америчког кутка у Новом Саду, затим вођење 

кроз изложбу за професоре Факултета примењених уметности у Београду и интерактивни мурал 

уметника Риркрита Тираваније у којем су учествовали посетиоци музеја и дечје раидонице. 

Изложба је трајала до 9. јула 2018. 

 

Извештај о реализацији циљева пројекта  

 

Циљ изложбе је био успостављање дијалога пре свега између домаћих и страних уемтника, затим 

између кустоса, техничког особља и две институције - МСУВ и Лирој Ниман центра при Колумбија 

универзитету из Њујорка. Изложба пружа редак, разоткривајући поглед на цртачки процес и 

најдубље стваралачке мисли.  Фокусирајући се на медиј цртежа, циљ ове изложбе није да покаже 

готов, полирани производ, већ аутентични, неисфилтриран почетак нечег што је записано кроз 

цртеж. 

 

Директор Лирој Ниман центра, Томас Ву, био је гост у Новом Саду, заједно са још четири уметника и 

професионалаца који су радили заједно са особљем Музеја на поставци изложбе. Наше особље је 

упознато са новом техником у уметничком руковању и новим уметничким материјалима. Кустоски 

приступ инсталацији је такође био веома интересантан за наше музејске праксе: није постојала 

хијерархија међу уметницима - без обзира на тржишну вредност уметника, узраст, националност или 

пол, сви су се сматрали равноправним за изложбу - имали смо истакнутог уметника као што је 

Џаспер Џонс постављеним поред младог уметника из Србије. Музеј и јавност упознали су се с 

америчким уметником Лирој Ниманом, који раније није био толико познат јавности у Србији. 

 

Онлајн публика на Facebook Live Stream америчке амбасаде, са отварања, достигла је 8000 људи, што 

је један од најгледанијих преноса уживо ове године. 

 

Извештај о реализацији индикатора   

 

Постављањем преко 500 комада савремених уметничких дела из целог света, Музеј је промовисао 

културну разноликост и уметнички плурализам. Публика је упозната са актуелним уметничким 

тенденцијама у медијумима цртежа и графике. Локални уметници су били укључени у овај велики 

догађај који ће наставити да путује широм света. После музеја у Кини, Колумбији и САД-у, Музеј 

савремене уметности Војводине у Новом Саду се поносно мапирао на светској рути ове изложбе. 

 

Посете музејским галеријама, интернет страници и друштвеним медијима су значајно повећане 

током изложбе (ПРЕ)ЦРТАНО. Публика, домаћи уметници и професионалци су подржали изложбу, 

похваливши Музеј за овакав догађај у Новом Саду и Србији. 

 

Објављена је публикација 208 страница у пуном колору уз текстове кустоса и 150 репродукција.  
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ МСУВ У 2018: 

ИЗЛОЖБЕ, ПРОМОЦИЈЕ, ГОСТОВАЊА И КОПРОДУКЦИЈЕ: 

 

 

РОЗМАРИ ТРОKЕЛ 

22/2 – 1/4/2018 

 

Kустоскиње: Ан Паенхуyсен и Сања Kојић Младенов 

 

Продукција: Гоетхе-Институт, Београд, ИФА, Берлин и Музеј савремене уметности Војводине, Нови 

Сад 

 

Изложба радова Розмари Трокел је део серије монографских изложби Института за културне односе 

са иностранством (Институт фüр Аусландсбезиехунген / ифа), у чији програм спадају и Зигмар Полке, 

Георг Базелиц и Герхард Рихтер.  

Уметничка сцена којом су доминирали мушкарци, чак и током осамдесетих година прошлог века, 

навела је Розмари Трокел да се побуни. Формулисала је концепте у којима је супротстављала мушког 

уметника-генија женским улогама и темама. Различите групе дела одражавају њено становиште у 

оквиру изразито женског уметничког подручја и не одустају од изражавања фундаменталне критике 

преовлађујућег поретка у уметности.  

 

-- 

 

ПИАНО СИТИ – ПРОМО ВИKЕНД 

24—25/2/2018 

 

У организацији удружења Мистиленд, Kултурног центра Новог Сада и Музеја савремене уметности 

Војводине, 24. и 25. фебруара 2018. године, одржана је дводневна манифестација ПИАНО ЦИТИ – 

ПРОМО ВИKЕНД. На две локације у нашем граду – у Kултурном центру Новог Сада и у Музеју 

савремене уметности Војводине, публика је имала прилику да ужива у концертима бенда ЕYОТ, 

композитора и пијанисте Вељка Ненадића, пијанисткиње Иване Дамјанов и Kосте Јевтића, једног од 

оснивача Пиано Цити фестивала у Новом Саду. 

 

-- 
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Изложба архитектуре – Миленија и Дарко Марушић  

9—19/3/2018. 

Партнери: Департман за архитектуру и урбанизам у Новом Саду, Друштво архитеката Новог Сада 

(ДаНС) 

 

Kустос: Владимир Митровић 

 

МСУВ се већ више година у континуитету бави презентацијом архитектуре и архитектонског 

стваралаштва првенствено домаћих аутора. После изложби у Београду, Ваљеву и Зрењанину, МСУВ 

је приредио ретроспективну изложбу архитеката Дарка (1940-2017) и Миленије Марушић. На 

изложби су приказана њихова дела у хронолошком следу. 

Архитекти Миленија и Дарко Марушић су својим стручним радом у последњих педесетак година на 

посебан начин обележили архитектонску сцену у Србији.  

 

-- 

Драган Ракић: ЈЕДАН, ОNЕ, UNО, EIN 

уметност. истраживања. активизам. 1989–2009. 

 

30/3—15/4/2018 

Kућа легата, Београд, Kнеза Михаила 46 

 

Аутори и кустоси изложбе 

мр Сузана Вуксановић, музејска саветница Музеја савремене уметности Војводине и Чедомир 

Јаничић, музејски саветник Градског музеја Сомбор 

 

Намера и потреба ретроспективе, као и пратећег монографског каталога, је историзација, својеврсна 

музеализација уметности, уметничког рада и деловања Драгана Ракића, његових истраживања и 

активизма. Kроз анализу четири проблемске целине дат је увид у хронологију и концепте деловања 

уметника ‒ прво, као једног од најзначајних представника нове скулптуре у Војводини; затим као 

активног члана продукције Асоцијације Апсолутно; те као покретача и члана продукције ВацуумПацк 

Радионице, али и кроз педагошки рад на Академији уметности у Новом Саду. 

 

-- 

Промоција монографије 

ИНВЕНТАР ДИСЦЕРНАЦИЈЕ 

28/4/2018 

Поводом публиковања монографије Славка Богдановића ИНВЕНТАР ДИСЦЕРНАЦИЈЕ, чији су 

суиздавачи Музеј савремене уметности Војводине Нови Сад и ОРИОН АРТ Београд, издавачи су 

организовали догађај под називом: 

SAN WALPURGIJSKE NOĆI FIRCHIE THINK TANK STUDIO 
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-- 

 

МИЛОШ ШОБАЈИЋ/ БЕЖАЊЕ И ГУШЕЊЕ 

27/4—25/5/18 

 

Сликарство Милоша Шобајића креће из веома замршеног историјског чворишта из кога се гранају и 

развијају различите поетске дискурзивности које паралелно трају и на домаћој и на светској сцени, 

наравно у различитим статусима, дајући свету уметности богатство израза, ставова и погледа на свет 

у ритму који је сцену значајно убрзао и разиграо. 

Шобајић се већ на почетку своје каријере јасно определио. Прво, за слику као сцену на којој се 

одвија мање или више драматична друштвена прича реализована у компликованим композиционим 

решењима препуних детаља, ликова, значења и порука како би репрезентовале став аутора о 

глобалном стању ствари. А затим, друго, за слику која развија свој унутражњи живот, која негује и 

наративно и монументално као нови вид сликарског језика. 

 

--- 

 

ЈУЛИАН МОРЕЛ│ ПОРТРЕТИ 

04/5 – 6/5/2018 

 

Рођен 1985. године, Јулиен Морел је француски уметник који је започео свој рад на улицама Париза 

2000-их година.Црта графите, фреске и колаже у неколико француских градова пре започињања 

паралелног рада на платну, 2012. године. За овај нови медиј, Јулиен Морел користи аеросол, акрил и 

боје уља. Предмет његових слика су портрети познатих икона поп културе у облику баркода. Јулиен 

Морел се такође бави темом урбаног пејзажа у којем истиче супротност између естетске лепоте и 

насиља. 

 

-- 

40 ГОДИНА ПАСИЈЕ│АЛАН МАТАРАСО 

Документарни филм  40 година пасије 

03/5/2018  

 

Вина продукција│Небојша Бошњак 

 

Изложба ПАРИС – НОВИ САД Галериja Центар представила је почетак сарадње Музеја савремене 

уметности Војводине и познате париске галерије Галерија Центар, основане 1973. године. На 

изложби је приказана првенствено сликарска уметничка сцена из Француске, Велике Британије, УСА 

и Пољске, а коју је заступао власник и директор галерије Ален Матарасо. 
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Изложба Музеја савремене уметности у Новом Саду приказала је важне догађаје Галерије Центар 

кроз живу и богату уметничку сцену Француске. 

Документарни филм  40 година пасије, Вина продукције говори о животу и раду овог галеристе и 

колекционара. 

 

-- 

 

МЕРЛИНKА ФЕСТИВАЛ/НОВИ САД 

18/5—20/5/2018 

 

Међународни фестивал квир филма МЕРЛИНKА или Мерлинка фестивал је ЛГБТ филмски фестивал 

који се организује једном годишње. Фестивал је основан 2009. године од стране Геј лезбејског инфо 

центра и Дома омладине Београда.  

 

-- 

 

НОЋ МУЗЕЈА 

19/5/2018 ОД 17:00 ДО 01:00 

 

 

ПРОГРАМ МСУВ: 

 

МЕДИЈИ СУ У ВАЗДУХУ, ПОД ЗЕМЉОМ, НАД ВОДОМ, У ВАТРИ 

10/5–3/6/2018 

 

МЕРЛИНKА ФЕСТИВАЛ/НОВИ САД 

18/5–20/5/18 

 

ПИАНО СИТИ – ПРОМО ВИKЕНД 

24/2—25/2/ 2018 

 

-- 

 

(ПРЕ)ЦРТАНО: Савремени цртеж од Лироја Нимана до данас 

15/6 – 9/7/ 2018 

 

Kустоси: Томас Ву, Мирјана Душић-Лазић 

 

Уметници: Предраг Димитријевић, Фред Лианг, Брајан Новатни, Нејтан Kатлин, Питер Вејн Луис,Јуен 

Цуо, Хајмо Волнер, Хеђа Kлајн 
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Продукција: Музеј савремене уметности Војводине  

У сарадњи са: ЛиРој Ниман центром за графику Колумбија универзитета  

Подршка: Амбасада САД 

 

Изложба „(ПРЕ)ЦРТАНО: савремени цртеж од Лироја Нимана до данас” је део међународног 

пројекта  Цртеж, покренутог од стране Лирој Ниман центра за графику при Kолумбија универзитету у 

Њујорку. 

 

У сарадњи са Музејом савремене уметности Војводине, на изложби су, поред дела колекције Лирој 

Ниман центра, били приказани и радови уметника и уметница из целог света, као и стваралаштво 

десет уметника и уметница млађе генерације из Србије. 

 

-- 

 

БОРИС ЛУKИЋ 

ЕТ ИН АРКАДИА ЕГО 

13/7–20/8/2018.  

 

Ретроспективна изложба новосадског сликара Бориса Лукића. 

 

Лукићеве слике нису само наставак традиције западноевропског акта, али су настале као последица 

пажљивог читања те традиције са намером да се она продужи на иновативан начин. У духу времена, 

жена у улози модела престаје бити неми објект намењен искључиво мушком посматрачу. 

 

-- 

 

Из Kолекције Музеја савремене уметности Војводине 

ДУШАН ЈУНАЧKОВ / РАДОВИ 2003–2012. 

20/7–20/8/2018.  

 

Kустоси: Јеша Денегри, Данијела Халда 

Сарадница на пројекту: Селена Јуначков 

 

Заоставштину Душана Јуначкова чине легати у Музеју савремене уметности Војводине у Новом Саду, 

Kултурном центру у Панчеву и Центру за културу у Вршцу, поједина дела налазе се у Музеју 

савремене уметности и Музеју Зептер у Београду, у приватној колекцији Драгана Радивојевића, као и 

у још неким другим власништвима, понајвише код наследника у породици. Све ове слике и објекти 

одмах су препознатљиви по изразито црној материји и тиме се већ на први поглед поистовећују са 

уметниковим карактеристичним изражајним профилом. 
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Циљ изложбе је био да се покажe део збирке музеја и да се установи пракса редовног представљања 

уметника и дела из фонда МСУВ. Ово је прва таква изложба у МСУВ. Представљена су дела Душана 

Јуначкова, 11 слика и документација које је уметник поклонио музеју.  

-- 

 

ДОПЛГЕНГЕР (Исидора Илић и Бошко Простран)  

KРОЗ НОЋ БЕЗ ЗВЕЗДА, ТАМНУ И ГУСТУ KАО МАСТИЛО   

06/9–30/09/2018. 

 

Kустоскиња:  Гордана Николић 

KРОЗ НОЋ БЕЗ ЗВЕЗДА, ТАМНУ И ГУСТУ KАО МАСТИЛО представља уметничко истраживање путем 

којег којем Доплгенгер преиспитује сложене и компликоване односе рада, рата и економије.  Они се 

фокусирају на питање медијске репрезентације  рада - од феномена привремених економских 

миграција тзв. „гастарбеитера” у послератној  Европи 60-их, преко извоза технологије и радне снаге у 

земље Несврстаних, до  савремене поларизоване расправе о разлици између економских и ратних 

избеглица у току савремених масовних миграција у Еуропу. 

-- 

 

САПУТНИЦИ 

07/9 – 30/9/2018 

 

Аутор концепта и комесар изложбе: Владимир Палибрк 

 

Међународна стрит арт изложба под називом “САПУТНИЦИ/ЦО-ТРАВЕЛЛЕРС” инспирисана је улогом 

животиња у развоју људске цивилизације и културе. Представљени су радови следећих аутора, 

настали током краћег резиденцијалног боравка у Новом Саду: 

 

ТKВ  - Београд 

Сања Стојков – Сомбор 

Александар Бунчић – Нови Сад 

Полар Беар Стенцил – Париз 

 

Изложба је реализована као део пројекта Публика у фокусу, подржаног од стране Фондације Нови 

Сад 2021 ЕПK, а кроз партнерску сарадњу и подршку МСУВ, Француског Института у Србији, париске 

стрит арт галерије Литијум, платформе Стрит арт резидентуре Удружења Електрика и Министарства 

културе Републике Србије.  

 

-- 
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АКЦИОНЕ ФОРМЕ 

Ретроспективна изложба Илије Шошкић  

 

Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад 

Отварање у петак, 12. октобра 2018. у 19 часова  

 

Музеј савремене уметности, Ушће 10, Београд 

Отварање у суботу, 13. октобра 2018. у 13 часова  

 

Kустоси изложбе: др Зоран Ерић, МСУБ и Небојша Миленковић, МСУВ  

 

Изложба Акционе форме је прва ретроспектива Илије Шошкића која се одржава у читавом пост-

југословенском културном простору. Такође, то је прва изложба коју Музеј савремене уметности и 

Музеј савремене уметности Војоводине организују заједнички, и истовремено  се одржавала у 

Београду и Новом Саду. Kонцепција изложбе кустоса Зорана Ерића и Небојше Миленковића 

осмишљена је и прилагођена излагачким просторима оба музеја. 

 

У сегменту изложбе у Новом Саду фокус је на радовима са телом, те Шошкићевом идеолошки 

освешћеном деловању у јавној сфери. 

У београдском делу поставке акценат је на концептуалним целинама САТОР, Трап / Трапхос, 

Паралеле, као и појединачним радовима сведених али и комплексних геометријских форми. 

 

-- 

KОНЦЕПТУАЛНИ АТЕЉЕ│“НЕ-ФИЛОЗОФИЈА И САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ” 

14/12/2018  

Разговор с данским уметником Асмундом Хавстеном-Микелсеном 

 

-- 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ финасирани средствима ЕУ: 

 

МЕДИЈИ СУ У ВАЗДУХУ, ПОД ЗЕМЉОМ, НАД ВОДОМ, У ВАТРИ 

10/5–3/6/2018 

 

Уметници: АНА ДОТ,РЕГИНА ДЕ МИГУЕЛ, ВАХИДА РАМУЈKИЋ, 

KОМШИЛУK ИЗ ДЕТЕЛИНАРЕ, KУДА.ОРГ, МИРЕА САЛАРЕС, KАТАРИНА ШЕВИЋ, ЛЕА ВИДАKОВИЋ. 

 

Kустоси: Нириа Соле Бардалет, Ориол Фонтдевила, Гордана Николић, Сања Kојић Младенов   

Продукција: Музеј савремене уметности Војводине  

У сарадњи са: Фондација Антони Тапи 
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Изложба је реализована као наставак сарадње између две партнерске институције на Пер Мусе 

пројекту који је подржала Европска комисија кроз програм Kреативна Европа. 

 

Групна изложба под насловом Медији су у ваздуху, под земљом, над водом, у ватри представља 

кустоску селекцију уметничких пракси и медијских тактика уметника из Kаталоније/Шпаније и 

Војводине/Србије. Ова Изложба је реализована као наставак сарадње између две партнерске 

институције Музеја савремене уметности Војводине и Фондације Антони Тапијес (Фундациó Антони 

Тàпиес) на Пер Мусе пројекту који је подржала Европска комисија кроз програм Kреативна Европа. 

 

-- 

 

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 су медијке и пост- медијске уметничке 

праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу  и науком. 

 

Трајање пројекта: 1.06.2016 - 01.06.2020. 

 

Партнери: 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. 

 

--- 

 

ПРЕДАВАЊЕ: Садашњи статус уметности и дизајна у Мароку, у оквиру убрзаних политичких, 

економских и друштвених промена; кроз призму личног искуства на универзитету Ал Акхаван у 

Мароку 

 

06/3/2018 

 

У сарадњи са Удружењем “Женске студије и истраживања”, Нови Сад 

Тема предавања обухвата статус дизајна у Мароку, као шире дисциплине која више не подразумева 

само графички дизајн него у свој процес укјлучује и кориснике, као и дизајн у сврху друштвених 

промена, интефејс дизајн итд. Реализује се у оквиру међународног пројекта РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ. 

 

---  
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ТЕО ПРОДРОМИДИС: 

Презентација уметника у резиденцијалном програму 

 

20/2/ 2018 

KИНО САЛА, Музеј савремене уметности Војводине 

 

Тео Продромидис је уметник са седиштем у Атини, Грчка. Његова пракса обухвата филм, инсталације 

и перформанс, где, између осталог, комбинује истраживање историје, игране  и документарне 

елементе и изазива различите асоцијације критичким преиспитивањем односа савремених 

операција архитектуре, филозофског дискурса, модернистичке и друге авангарде, ауторске 

кинематографије и осмишљених позоришних техника. 

  

Резиденцијални програм је реализован у сарадњи Музеја савремене уметности Војводине и 

Фондације ’’Нови Сад 2021 - Европска престоница културе’’ у оквиру пројекта ’’Ризикуј промене’’ 

 

-- 

KАТАРИНА ШЕВИЋ И ЂЕРЂ ЛАСЛО 

ОПОМЕНА 

01/3—01/4/2018 

 

Kустоскиње: Сања Kојић Младенов, Тијана Филипов 

 

 

Kатарина Шевић и Ђерђ Ласло сарађивали су у више наврата. Своје пројекте реализују у виду група 

објеката, пропраћених перформансима у комбинацији са текстом и нарацијом. Покрећу их 

дихотомије у савременом друштву, а њихови уметнички поступци заснивају се на сложеним 

процесима у раду и повременом коришћењу архивског материјала. Занимају их алтернативни 

видови разумевања ствари, њихови радови садрже критички и политички потенцијал. 

-- 

 

ИГОР БОШЊАК 

19/4/2018 

 

Резиденцијални програм је реализован у сарадњи Музеја савремене уметности Војводине и 

Фондације ’’Нови Сад 2021 - Европска престоница културе’’ у оквиру пројекта ’’Ризикуј промене’’. 

Пројекат проблематизује визуелне релације између усвојених представа географских мапа и оних 

имагинарних које постоје само унутар нашег сјећања или имагинације. Kонцепти и радови из овог 

серијала су до сада реализовани на више самосталних изложби, пројеката и резиденцијалних 

боравака: Марсеј, Будимпешта, Нови Сад, Марибор, Дубровник, Требиње итд.  
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-- 

 

МОНИКА МОТЕСКА И РОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ 

Симулације 

12/4 – 6/5/2018 

 

Kустоскиња:  Сања Kојић Младенов 

Поставка изложбе функционише кроз интеррелације два уметничка концепта која се, без обзира на 

посебности и специфичности личних дискурса, повремено додирују и преплићу. Моника Мотеска са 

својом инсталацијом ДИСАЊЕ ИСПОД истражује процес архивирања и односа ка меморији кроз 

онтолошку потребу људи за радом и чувањем (препарирањем) својих резултата за вечност. Њена 

инсталација је састављена из два дела у којима пропитује идеју „мртве природе“ у уметности, 

користећи њене историјске иконографске симболе: цвеће, птице и рибе. Kласично третирање ове 

теме чини почетак процеса разматрања, који ауторка даље развија алегоријским померањем од 

основне иконографије отварајући могућност за нова значења и читања. 

 

-- 

МОЈА УМЕТНОСТ ЈЕ МОЈА СТВАРНОСТ 

21/12/2018 – 03/02/2019 

 

Kустоскиња: Сања Kојић Младенов 

 

Уметници/е:  Гили Ависар, Андреја Kулунчић са колективном ИСТЕ, Роберт Јанкулоски, Ромео Kодра, 

Стеван Kојић, Синиша Лабровић, Валерие Лераy, Моника Мотеска, Бранислав Николић, Весна 

Перуновић, Андрé Јенö, Емилија Ригова, Селма Селман, Ирена Сладоје, Андреј Стреховец, Нина 

Тодоровић, Селман Тртовац. 

 

Изложба Моја уметност је моја стварност –бави се испитивањем променљивих позиција моћи, 

различитих геополитичких интереса, мењања страна и улога, кроз анализирање питања 

документовања историје, постојања прикривених и заборављених архива, те грађења идентитета на 

основу владајућих ставова и односа. Дугоочекивано помирење по завршетку Првог светског рата 

отворило је нова питања и проблеме, а нова територијална и економска подела нове изазове и 

патње који су допринели избијању Другог светског рата. 

 

Изложба се реализује у оквиру међународног пројекта РИЗИKУЈ ПРОМЕНЕ, подржаног од стране 

програма Европске Уније “Kреативна Европа”. 

 

-- 
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СПОТ – изложбе, акције и вербално препарирани предмети 

Међу нама: мало пепела, мало дима и...много кестена. 

 

21/12/2018 – 03/02/2019 

 

 

Kустоскиње: Јасна Јакшић, Ивана Kанцир 

 

Уметници/е:  Марина Абрамовић, Михајло Арсовски, Кристиан Болтански, Борис Бућан, Роман 

Цислевиц, Петар Дабац, Власта Делимар, Брацо Димитријевић, Алан Флеицер, Иван Ладислав 

Галета, Горгона, Томислав Готовац, Група шесторице аутора, Владимир Гудац, Сања Ивековић, 

Владимир Јаколић, Жељко Јерман, Јагода Kалопер, Ласло Kерекеш, Енес Миџић, Томислав Микулић, 

Владо Мартек, Далибор Мартинис, Владимир Петек, Фриедерике Пезолд, Иван Пицељ, Сандор 

Пинцехели, Подром, Иван Посавец, Забунyан Саркис, Младен Стилиновић, Јосип Стошић, Маријан 

Сусовски, Давор Томичић, Горан Трбуљак, Јиржи Валох. 

 

Према речима уредништва, часопис за фотографију СПОТ (СПОТ, часопис за фотографију, издавач 

Галерије града Загреба (данас Музеј сувремене умјетности) објављено је 11 бројева, 1972-1972, гл. и 

одговорни уреник Мирослав Путар) 

који је загребачка Галерија савремене уметности покренула у оквиру Центра за филм, фотографију и 

телевизију, објављиваће модерну и авангардну фотографију, као и ону која ”може бити и средство 

одбране, оруђе при раду, а може и са великим успехом послужити и у борби за идеје које нас воде.“ 

Но, СПОТ ће, пре свега, у својих једанаест бројева, током шест година излажења, бити средство 

дисеминације фотографске слике која превазилази фотографију коју доживљавамо као лепу 

уметност. 

 

Изложба се реализује у сарадњи са Музејом сувремене умјетности Загреб, а у оквиру међународног 

пројекта РИЗИKУЈ ПРОМЕНЕ, подржаног од стране програма Европске Уније “Kреативна Европа”. 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 2018. године 

 

1. Розмери Трокел - билборд и плакат 

2. Risk Change - каталог 144 стр. 

3. Risk Change - дизајн ташни 

4. Катарина Шевић - билборд и плакат 

5. Драган Ракић у Београду - билборд и плакат 

6. Роберт Јанкуловски - билборд и плакат 

7. Шобајић - билборд, плакат, каталог 60 стр. 

8. Медији су у ваздуху, под земљом, над водом, у ватри - брошура, билборд, плакат 
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9. Плекси - разгледница 

10. Душан Јуначков - плакат, билборд, каталог 48 стр. 

11. Борис Лукић - плакат, билборд, каталог  72 стр. 

12. Доплгенгер - плакат и билборд 

13. Сапутници - билборд, плакат, каталог - 92 стр. 

14. Прецртано - билборд, плакат, каталог 208 стр. 

15. Мој уметност, моја стварност -  билборд, плакат 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                      Директор МСУВ 

 

                                                                                                                                                                  Радован Јокић 
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