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ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА РАДА
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. 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, в.д. директора Бранислава
Секулић.
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 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,
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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 2020. години
Током 2020. године МСУВ је успешно реализовао део својих пројеката обзиром на ситуацију како у нашој
земљи, тако и у свету узроковану пандемијом Ковид-19 и условима рада прилагођеним мерама Кризног штаба
и Владе Р. Србије
Музеј је организовао више различитих догађаја у складу са прописаним мерама Кризног штаба Р. Србије.
Током 2020. реализовано је укупно: 5 изложби, 3 истраживачка пројекта, штампа пратећих публикација,
припрема за штампу публикација у склопу истраживачких пројеката, наставак сарадње са школом сликања
„Студио Мано“, која заједно са МСУВ спроводи препознатљиву културну политику и омогућава учешће деце у
јавном културном животу, викендима током 2020 године када су мере Кризног штаба дозвољавале,
организована су вођења и радионице за најмлађе, а фотографије дечјих дела редовно су дељена и на
друштвеним мрежама.
У оквиру изложбеног програма МСУВ, организована су вођења кроз изложбе уколико је то било могуће у
складу са мерама Кризног штаба. ПР служба је пратила све ове активности редовним обавештавањем медија,
јавности и публике. Успешно је спореведена видиљивост Музеја на друштвеним мрежама. Током 2020. МСУВ
је добио нови, осавремењени сајт. ПР служба спољним сарадницима и кустосима Музеја, пажљиво је бирала
категорије, визуале и текстове за нови сајт.
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. Редовно су извршавана плаћања сталних трошкова и одржавања депоа, изложбених и радних
просторија. Трошкови путовања у земљи су 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, докупљено је недостајуће.
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425 - Текуће поправке и одржавање
Руководилац пројекта:
Радован Јокић
Планирани радови су одложени за 2021. годину
426 материјал
Канцеларијски и административни материјал, материјал за одржавање хигијене и чистоће, материјал за
редовно праћење прописа и материјал за саобраћај су редовно набављани.
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.
Набавка радних столица за све запослене.

_____________________________________________________________________________
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
2020. 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. Редовно се обављала делатност техничке службе. Стручно
усавршавање запослених, праћење изложби у земљи, комуникација са колегама је редовно извршавана
и пратила је програмске активности.
КОНЗЕРВАЦИЈA:
Руководилац пројекта
Данијела Халда Игњатовић, кустос депоа МСУВ
ПОПИС
Током 2020, настављене су активности Комисије за попис уметничког фонда МСУВ. Задатак и циљ
KзП је био да се направи инвентар фонда /утврди бројчано стање Збирки и Центара, упореде спискови
и разврстају спорни уметнички радови који или нису разврстани, или се води паралелна евиденција
Kоришћени су постојећи спискови: последње ревизије из 2005. године; спискови кустоса,
руководилаца збирки/центара; списак аквизиција, откупа и поклона 2005-2011; списак аквизиција,
откупа и поклона 2012-2015; извештаји Kомисија за откупе и поклоне 2011-2017. Током 2019. је
урађен попис 3 збирке: Центар за интермедијску и дигиталну уметност, Центар за филм видео и

3

фотографију и Збирка концептуалне уметности. Током 2020. извршен је попис Збирке скулптура,
објеката и инсталација ( у даљем тексту ЗСОИ).
Петочлана Комисија у саставу: Угрен Драгомир, Лука Кулић/ спољни сарадници /и Сузана
Вуксановић, Владимир Митровић и Данијела Халда, саставила је записник са састанака и он се налазе
у Архиви МСУВ.
Иако је током 2020. планиран попис преосталих збирки: Збирка примењене уметности, Збирка
сликарства, Збирка цртежа и графике и Збирка скулптуре, због епидемиолошке ситуације је урађен
само попис ЗСОИ.
Крајем године је по захтеву МИК састављен извештај о попису/ ревизији збирке МСУВ и исти
прослеђен на адресу министарства.
ПОКЛОН
Током октобра месеца 2020. године МСУВ је примио поклон од 33 рада Бошка Петровића (1922-1982):
уља на папиру, колажи, темпере, акварели, монотипије, од 1956. до 1978.
Поклонодавци су Вишња Петровић и Мирко Петровић.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
По доношењу Правилника о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, (Службени
гласник РС- број 76/2018 од 12.10.2018.) Министарства културе и информисања, МСУВ је током 2020.
аплицирао и добио средства од МИК за наставак процеса дигитализације музејске грађе.
Током 2020. године реализацијом пројекта планирно је стварање предуслова за дигитализацију
културног наслеђа (конфигурисање и постављање опреме: мрежног уређаја за складиштење
дигитализоване документације и уређаја за менаџмент система). Постојећа база података
дигитализоване документације мигрира се у Јединствени информациони систем (ЈИС). Потом се ЈИС
имплементира са базом података и прилагођава мрежном окружењу Музеја. Овај новонастали
информациони систем даље ће захтевати администрирање, ажурирање и бекаповање за потребе
Претраживача културног наслеђа. Последња активност за несметан ток дигитализације подразумева
обуку крајњих корисника (кустоса, документариста и конзерватора) за рад у ЈИС-у и унос података
чији је крајњи циљ видљивост и доступност на Претраживачу.
За реализацију Пројекта одобрена су средства и то на следећим позицијама:
1.
Рачунарска опрема (мрежни уређај за складиштење дигитализоване документације и уређај за
менаџмент система;
2.
Остале специјализоване услуге (имплементација Јединственог информационог система и
пренос постојећих електронских записа у базу са механизмима за администрирање, ажурурање и
бекаповање података, миграција постојећих електронских записа и Радионице за обуку корисника).
Створене су предуслови за дигитализацију. Набављена је и испоручена опрема, хардвер неопходан за
дигитализацију културних добара, док је део који се односи на имплементацију, администрирање,
ажурирање и бекаповање података, а по препоруци МКИ, због епидемиолошке ситуације у Србији
одложен јер су обуке конципиране на личном, дуготрајном контакту у затвореном простору и обавиће
се накнадно, када се за то стекну услови.
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СТАЊЕ ДЕПОА У ЈЕВРЕЈСКОЈ 21
Након пуцања водоводне цеви и хаварије која је том приликом настала у згради депоа у Јеврејској 21,
дана 16.7.2020. је упућен хитан позив Градском већу за урбанизам Нови Сад са молбом да се приступи
хитној санацији простора зграде Катастра. Извршена је санација квара али је реч само о још једној у
низу интервенција у протеклих неколико година које смо морали хитно да покренемо, као што је био
случај и са продором атмосферских вода у простор депоа преко кровне и дотрајале прозорске
конструкције. Нажалост, комплетна санација је ван наших могућности те је проблем и даље присутан
па је самим тим угрожен и богат музејски фонд, око 3000 уметничких радова- слика, скулптура,
цртежа.
Депо МСУВ се налази у Јеврејској 21. и измештен је од административног и излагачког дела музеја
који се налази у Дунавској 37. Уметничка збирка Музеја савремене уметности Војводине од оснивања
установе, 1966.године – односно њеног пререгистровања у Музеј 1996.године – чува се у неадекватном
депоу и не само да није у складу са важећим музеолошким стандардима, него у садашњем стању није
безбедно место за чување уметничке збирке музеја.
Kао једини важећи простор за чување експоната, он по површини и димензијама (4 собе и таван,
укупне површине око 350м²), физичким, техничким, микроклиматским и хигијенским условима не
задовољава стандарде и потребе адекватног музејског чувања и представља потенцијалан и реалан
ризик по очување фонда.
Простор се налази у згради Kатастра, на првом спрату, а неприступачност простора онемогућава
адекватну манипулацију музејском грађом.
Након прелиминарних преговора са екипом за извоћење радова на санацији, констатовано је да су
неопходни велики захвати, мењање кровне конструкције и реконструкција комплетног таванског
простора као и захвати у просторијама у којима је фонд, за шта су потребне дозволе јер је зграда
Катастра заштићена законом и власник није МСУВ.

П1. Редовна делатност службе за ПР и маркетинг
Руководилац пројекта
Милица Којић, ПР менаџер
Извештај о реализацији пројекта
Током 2020. Музеј савремене уметности Војводине реализовао је већину свог планираног програма. Од
укупно 9 програма, реализовано је 5 изложби, од којих су две домаћих аутора: ВЛАДАН ЈОЛЕР, СТЕВАН
КОЈИЋ/НОВИ ЕКСТРАКТИВИЗАМ: о машинама, експлоатацији људи и природе и Награда за
архитектуру „Ђорђе Табаковић“/Двадесет пет година континуитета 1995 – 2020, једна међународна:
Ненад Шошкић/ТРАНСФОРМАЦИЈА и две гостујуће: Награда Пиранези 2019 - Међународна
архитектонска изложба и ДИЈАЛОГ: НОВИ САД/ТЕМИШВАР. Остали програми биле су две
презентације уметника у резиденцијалном програму Ђејми Хадровић и Тропен колектив и Пројекција
анимираних филмова из продукцијске куће Неопланта филм/ Борислав Шајтинац у колекцији МСУВ.
За све програме планирана је и вођена ПР кампања. Наставком сарадње са школом сликања „Студио
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Мано“, која заједно са МСУВ спроводи препознатљиву културну политику и омогућава учешће деце у
јавном културном животу, викендима током 2020, када су мере Кризног штаба дозвољавале,
организована су вођења и радионице за најмлађе, а фотографије дечјих дела редовно су дељена и на
друштвеним мрежама.
Током 2020. МСУВ је добио нови, осавремењени сајт. ПР служба у сарадњи са дизајнерком МСУВ,
спољним сарадницима и кустосима Музеја, пажљиво је бирала категорије, визуале и текстове за нови
сајт.
Публика је препознала и занимљиве објаве на друштвеним мрежама и указала поверење са повећаним
бројем пратилаца. Музеј је твитовао, објављивао сторије, рипостовао... Посебан изазов ПР службе МСУВ
током 2020. била је видљивост Музеја током забрана окупљања које су доводиле до отказивања
програма. Док су музеји широм света своје објаве на друштвеним мрежама заснивали на онлајн
вођењима, МСУВ, изостанком сталне поставке, није био у могућности да својој публици омогући такав
садржај. Тим поводом, ПР служба испланирала је успешну кампању промоције збирки МСУВ. У сарадњи
са кустосима, ПР је објављивала занимљиве садржаје, а сваки од њих упућивао је на публикације које је
публика била у могућности да преузме са сајта Музеја. Кампања је по анализама музејских друштвених
мрежа, дала веома добре резултате.
Поред промоције редовног програма и збирки МСУВ, важнија промотивна кампања на друштвеним
мрежама била је и промоција сајта пројекта МСУВ „Хронологија излагања скулптуре у Србији 19452000“. Веб платформа Хронологије везана је за сајт Музеја савремене уметности Војводине и на тај начин
значајно је видљивија корисницима с обзиром на то да овај музејски сајт има велику посећеност.
Промоција се остварује у координацији са ПР службом Музеја и обухвата промоцију садржаја путем
музејских друштвених мрежа кроз детаљно развијену стратегију представљања дигитализованог
садржаја у оквиру пројекта тако да је увек и у вези са актуелностима савремених кретања у уметности.
Такође, објаве са музејских друштвених мрежа о Хронологији увек воде ка њеној веб платформи путем
линка, те је пажљиви одабир визуала и текста већ дао резултате видљиве по посетама веб платформи.
Према аналитици са музејских друштвених мрежа, ове објаве достижу висок „домет“ и велики број тзв.
активности и интеракција као што су чување и дељење објаве, што показује велику заинтересованост
музејске публике за овај пројекат. Промоција пројекта се остварује и у електронским медијима
У ПР активностима у 2020. години, поред редовног обавештавања медија, јавности и публике путем
имејла, српске и енглеске верзије сајта, друштвених мрежа, за изложбу Награда за архитектуру „Ђорђе
Табаковић“/Двадесет пет година континуитета 1995 – 2020. урађен је и ТВ спот. Реализовани спот
емитован је у ударним телевизијским терминима, а сваки пројекат МСУВ редовно је праћен и емитован у
емисијама које промовишу културу и уметност.
У склопу завршнице пројекта „Риск чејнџ“ направљен је и нови јутјуб канал са изјава уметника који су
учествовали у пројекту. Видео садржај са новог канала промовисан је на фејсбуку МСУВ.
Ажурирана је мејлинг листа на којој је повећан број адреса како медијских кућа, тако и публике.
Поред Протокола о сарадњи са РТВ-ом и Новосадском телевизијом, успостављене су нове сарадње,
попут сардње са „Сити гајдом“, те МСУВ наставља да се налази на платформама које и странцима
омогућавају бољу видљивост Музеја.
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За документацију Музеја настављено је праћење информација (пресклипинг) које се о Музеју објављују
у штампаним медијима, на интернет порталима и ТВ програмима.
Број посета фејсбук страници МСУВ је у 2020. износио је преко 290.000,00; број посета сајту МСУВ,
преко 200.000,00. Број посета публике током 2020. због епидемиолошке ситуације био је испод 2000
људи.
Реализовани програми у 2020:
 Борислав Шајтинац у колекцији МСУВ.
Пројекција анимираних филмова из продукцијске куће Неопланта филм
28. 1. – 30. 1. 2020.
Кино сала
Пројекција пет антологијских остварења Борислава Шајтинца из наше колекције приказивали су се у
Кино сали Музеја. Анимирани филмови прослављеног филмског ствараоца, аниматора, карикатуристе и
стрип-цртача у укупном трајању од 42 мин и 15 секунди, емитовали су се непрекидно од 10 до 18 часова.
 Ђејми Хадровић
ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА
Извођење перформанса и презентација уметнице у резиденцијалном програму
11. 2. 2020.
Галерија С
Кустоскиња: Сања Којић Младенов
За свој перформанс уметница Ђејми Хадровић нашла је инспирацију у историјском догађају и одлучила
је да примени методу ‘’лечења’’ и ‘’чишћења димњака’’ спроводецћи приповедање о насиљу у породици
на Балкану.
 The Tropen collective
Презентација уметника у резиденцијалном програму
20. 2. 2020.
Плато МСУВ
Уметници Иван Сyров, Фабиан Видукинд Пензкофер и Моритз Земсц започели су заједнички рад
почетком 2019 године. Њихове појединачне праксе досежу од кустоског рада до перформативних
интервенција и догађаја, као и истраживања звука и језика.


Награда Пиранези 2019 - Међународна архитектонска изложба

Трајање: 21. 2. – 22. 3. 2020.
Галерија С
Кустоси/организатори: Андреј Стреховец, Тијана Филипов Мезеи, Слободан Јовић, Маја Иванич, Анже
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Корен, Шпела Кухар
Национални селектор: Андреј Стреховец
Студентски селектори: Слободан Јовић, Зоран Абадић
Селекција архитектонских пројеката који су били у избору за међународну доделу Награде Пиранези
представљена је и публици Музеја савремене уметности Војводине. Изложба је отворена у новембру
2019. у Порторожу и од тада наставља свој пут у свих 10 земаља учесница.
Награда се додељује најбољем архитектонском делу из Средње Европе у последње две године, а другу
годину за редом учествовале су и архитекте из Србије и по први пут укључени су и радови наших
студената. Награда Пиранези додељује се од 1989. у оквиру Пиранских дана архитектуре (ПДА),
међународне конференције са једном од најдужих традиција на свету.


ДИЈАЛОГ: НОВИ САД/ТЕМИШВАР

8 – 24. 9. 2020.
Галерија С
Поставка је приређена у склопу осмог Фестивала савремене уметности Дунавски дијалози 2020.
Организатор фестивала је новосадска Галерија Бел арт, а уметници су Сања Радусин / Петер Јеца,
Наташа Теофиловић / Јоан Аурел Мурешан, Владимир Татаревић / Ана Адам.
 Ненад Шошкић
ТРАНСФОРМАЦИЈА
Трајање: 30.09 – 24.10.2020.
Кустоскиња: Сања Којић Младенов

Ненад Шошкић, вајар по свом уметничком образовању, усмерен је на истраживање граничних форми
овог визуелног медија и деловање у проширеном медијском пољу просторних инсталација и амбијената,
уз увођење контекстуалности и дијалога са актуелним друштвеним темама и односима, поготово масмедијима, информацијама и вестима.
 ВЛАДАН ЈОЛЕР, СТЕВАН КОЈИЋ
НОВИ ЕКСТРАКТИВИЗАМ: о машинама, експлоатацији људи и природе
Кустоскиња: Гордана Николић
Трајање: 6. 11 - 2. 12. 2020.
Галерија Н
Изложба представља докторске уметничке пројекте аутора Владана Јолера и Стевана Којића који
критички рефлектују употребу савремених технологија и њихову улогу у друштву. Аутори се баве
анализом невидљивих инфраструктура Интернета, друштвених мрежа и вештачке интелигенције (Јолер),
као и пропитивањем ефеката аутоматизованих и аутономних система (Којић) који производе различите
друштвене феномене у којима кључну улогу има експлоатација људског рада, података и планетарних
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ресурса.
 Награда за архитектуру „Ђорђе Табаковић“
Двадесет пет година континуитета 1995 – 2020.
Трајање: 11.12.2020-21.2.2021.
Продукција: Музеј савремене уметности Војводине / Друштво архитеката Новог Сада
Кустос изложбе: Владимир Митровић
Дизајн изложбе: Мирослав Шилић
На изложби су представљена дела добитника Награде за архитектуру „Ђорђе Табаковић“. Ова награда
најзначајније је признање за архитектонско стваралаштво које Друштво архитеката Новог Сада (ДаНС)
додељује својим члановима. Награда је установљена 1995. године као симбол почасти која се одаје
једном од пионира српске модерне архитектуре и истакнутом новосадском градитељу архитекти Ђорђу
Табаковићу (1897-1971).

ПЈ 1. Стручно усавршавање запослених и службена путовања
Руководилац пројекта
Радован Јокић
Извештај о реализацији пројекта
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 2020. године
реализовани су одласци на семинаре који су организовани у складу са прописаним мерама Кризног
штаба и уз дозволу за организовање.
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 комуникација са институција у иностранству о планираним будућим сарадњама, извршена
размена 1 програма, реализовано учешће на 1 конференцији и 1 семинару.
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ПЈ 1. Делатност техничке службе
Руководилац пројекта
Марко Ерцеговић, самостални фотограф
Делатност техничке службе
Техничка служба Музеја је током 2020. 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, техничку подршку
мултимедијалдног карактера (изложбе, конференфије, предавања, 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 2020. 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 и осталих догађаја, што је резултирало допуњавањем фотографске
архиве активности музеја и накнадно коришћење исте за различите потребе.

Извештај о реализацији циљева пројекта:
Унапређење стандарда продукције програмске делатности МСУВ кроз контакт са новим аудио и видео
технологијама. 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. У 2020-тој години због мера предострожности насталих услед Пандемије вируса Ковид 19,
музејски програм, изложбе и остали пројекти су прилагођени донешеним мерама од стране Владе РС.
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 2020. године
МСУВ је реализовао више таквих активности, званичних отварања није било, а све остале активности су се
одвијале у складу са мерама безбедности. Посета музеју је генерално била мања као и број укупних изложби и
догађаја, од којих су неке због пандемије и одложене. Како Музеј нема запосленог на радном месту педагога,
ове послове је обављао Студио Мано кроз креативне радионице за децу. Стручна вођења су имали кустоси
изложби, а повремено су биле ангажоване и додатне особе за посебна тумачења, радионице и сл.
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Извештај о реализацији циљева пројекта
Циљ пројекта је реализован, публика је посебну пажњу усмеравала на овакве врсте едукативних програма,
који су се одржавали у условима мера заштите у просторима музеја, Кино сали, галеријским просторима. Број
посетилаца је био мањи у односу на претходну годину, али се континуитет едукације публике одржао и
одређен део активности се одвијао преко музејског сајта, друштвених мрежа и он лајн платформи.
Извештај о реализацији индикатора
Број посетилаца је био мањи од очекиваног, односно мањи у односу на претходну годину, због ограниченог
броја посетилаца, карантина, услед мера због вируса Ковид -19. У 2020 години, од међународних изложби
одржана је изложба Ненада Шошкића „Трансформација“ уметника из Црне Горе. То је била последња изложба
у оквиру четворогодишњег пројекта Ризикуј промене, кустоскиње Сање којић Младенов, који се 2020. године
и завршио.
Публика је била задовољна Музејем и свим аспектима пројекта и пратећим садржајима, разговорима,
вођењима кроз изложбу. Изложба је била медијски добро пропраћена. Изложба “Нови екстрактивизам - о
машинама, експлоатацији људи и природе” је пројекат кустоскиње Гордане Николић под називом- „
Мапирање видео и (пост)медијских уметничких пракси“ рађен у сарадњи са Академијом уметности Нови Сад.
У питању су докторски уметнички пројекти два професора на Катедри за нове медије новосадске Академије
уметости, Владана Јолера и Стевана Којића, који критички рефлектују употребу савремених технологија и
њихову улогу у друштву.
Публика је била задовољна изложбом и презентацијом пројекта, у датим условима, који је био и медијски
добро пропраћен, путем медија и друштвених мрежа а и имао је и стручна вођења од стране кустоскиње и
уметника.
Изложба Награда за архитектуру „Ђорђе Табаковић“ – двадесет пет година континуитета 1995-2020), чији је
кустос владимир митровић, реализована је у сарадњи са друштвом архитеката Новог сад даНС. Осим изложбе
кроз сарадњу са даНС-ом издата је и истоимена књига као суиздавачки пројекат.
Изложба је била веома успешна и посећена, јер се кроз сарадњу са даНС-ом анимира публика која стручно
прати архитектуру а и шира музејска публика, коју заједнички развијамо већ дужи временски период. Одржана
су вођења кроз изложбу кустоса као и професора са Академије уметности који се баве архитектуром,
архитектонског факултета. Изложба је отворена крајем децембра и продужена је два месеца, тако да је и била
посећенија од осталих.
Међународна изложба „Недостајуће приче“ која је настала у сарадњи са Гете институтом и требала да се
реализује у 2020 тој години, због епидемије је одложена за пролеће 2021 године.
PJ 3. Едукативна делатност
Руководилац пројекта
Јован Јакшић
Циљ: Реализација предавања, проширење публике

Извештај о реализацији пројекта:
Ове године због већ поменуте епидемије, у оквиру ове делатности, Музеј није организовао организовао серију
планираних стручних предавања из области савремене уметности, дискусије и округле столове радионице
намењене широкој публици. Програми су били планирани а реализовали би их запослени Музеја као и спољни
сарадници по позиву. 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. Осим едукативних
програма који се односе на изложбе из програма музеја и ове године смо имали планиран али отказан због
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немогућности реализације присуства гостију из иностранства и из земље, посебан едукативни пројекат
„Социјална пластика“ – серију предавања која су требала да покушају да одговоре на питања: Да ли уметност
може да мења односе у друштву? Да ли друштва у кризи излаз могу пронаћи у уметности? То је пројекат
серије предавања и разговора кустоса Небојша Миленоковић са планираним гостујућим предавачима који су
се бавили личностима и феноменима из савремене уметности, филма и књижевности.
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.

ПЈ 1.Руководилац пројекта и партнери на пројекту
Гордана Николић, кустоскиња МСУВ
Мапирање видео и (пост)медијских уметничких пракси (Академија уметности Нови Сад)
Извештај о реализацији пројекта
Пројекат се бави мапирањем, кустоском селекцијом и презентацијом медијских уметничких пракси
на примерима истраживачких пројеката и уметничких радова аутора који су се школовали или се
данас школују на новосадској Академији уметности. Због епидемиолошке ситуације изазване
коронавирусом, пројекат је реализован у форми изложбе која је представила два обимна уметничка
опуса - докторски уметнички пројекти др Стевана Којића и Владана Јолера, професора на одсеку ѕа
Нове уметничке медије Академије уметности Нови Сад под заједничким називом НОВИ
ЕКСТРАКТИВИЗАМ: о машинама, експлоатацији људи и природе. Изложба је представила
дугогодишње уметничке пројекте аутора који критички рефлектују употребу савремених технологија
и њихову улогу у друштву. Аутори се баве анализом невидљивих инфраструктура Интернета,
друштвених мрежа и вештачке интелигенције (Јолер), као и пропитивањем ефеката аутоматизованих
и аутономних система (Којић) који производе различите друштвене феномене у којима кључну улогу
има експлоатација људског рада, података и планетарних ресурса. Појам нови екстрактивизам односи
се на скривене слојеве савремених технолошких система и моћи алгоритма који (уз привидну
интерактивност) чине нове модусе експлоатације људи, људског знања и афеката, као и целе
биосфере у контексту савременог капитализма. Визуелизација ових истраживања аутора је
конципирана као својеврсна медијска археологија у формама уметничких инсталација које укрштају
науку, технологију и природу – пре свега дигиталне системе и органске објекте, критичку
картографију, текст и аналогне уређаје.
Владан Јолер у свом раду спаја истраживање података, контрамапирање, истраживачко новинарство,
списатељски рад, визуелизацију података, критички дизајн и бројне друге дисциплине. Он истражује
и визуелизује разне техничке и друштвене аспекте алгоритамске транспарентности, експлоатације
дигиталног рада, невидљивих инфраструктура и многих других савремених феномена на пресеку
између технологије и друштва. Стеван Којић кроз своју уметничку праксу испитује релације између
друштва, технологије, науке и природе. Његови уметнички радови, често у форми разноврсних
медијских инсталација, заснивају се на критичном односу аутора према досадашњим био-арт
праксама, заокупљеним фетишизацијом научно-технолошких иновација, као и у ироничном приступу
друштвеним и уметничким нормама. Којић своје интердисциплинарно истраживање најчешће
реализује кроз хибридне инсталације, дигиталне анимације и фотографију.
Изложба видео и (пост)медијских уметничких пракси (Академија уметности Нови Сад) је
представљена јавности у периоду: 06/11–02/12/2020. Изложба је реализована кроз две фазе:
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јануар - октобар 2020:
Комуникација са уметницима око селекције уметничких радова за изложбу уз прилагођавање
селекције и програма актуелним околностима изазваних вирусом корона
Концептуализација изложбене поставке
Припрема текстуалног материјала за изложбену поставку
Комуникација с уметницима око продукције уметничких радова, продукција уметничких радова и
изложбене поставке.
Сарадња с дизајнером око дизајнирања промотивног материјала пројекта и сигнализације изложбе
Сарадња с ПР службом око промоције пројекта у јавности и медијима
крај октобра-почетак новембра 2020:
Рад на поставци изложбе
Дистрибуција промотивног материјала
Изложба је отворена 06.новембра 2020. без званичног отварања због епидемиолошких мера уз
присуство публике
Изложба је промовисана у медијима РТВ, телевизија Brainz, Радио Београд 2, путем друштвених
мрежа, музејског веб сајта и различитим штампаним медијима.
Због епидемиолошке ситуације, стручно вођење кроз изложбу је релизовано као телевизијски прилог
за ТВ Brainz
Децембар 2020-јануар 2021.
Рад на двојезичним публикацијама-каталозима (срп-енг) након затварања изложбе с обзиром да се за
публикацију користи визуелни материјал који је настао током трајања изложбе као део његовог
концепта.
Садржај ће бити доступан јавности и у папирном и електронском формату; каталог садржи текстове
кустоскиња и фото-документацију уметничких радова, описе уметничких радова, као и кратке
биографије аутора.

Извештај о реализацији циљева пројекта
Овим пројектом су кроз примере два уметничка опуса истражена релевантна продукција у домену нових
уметничких медија и представљена музејској публици и стручној јавности најрецентнија истраживања
уметника који се баве кључним питањима нових медијских технологија у ширем друштвено-политичком и
културно-уметничком контексту. Пројекат је тиме допринео и афирмацији локалне савремене уметничке
сцене која остварује видљивост и у иностранству с обзиром на биографије аутора, чиме је подстакнуто и
стваралаштво младих домаћих уметника који су имали прилике да посете изложбу током њеног трајања.
Извештај о реализацији индикатора
Посета публике и стручњака/кустоса из земље и региона је остварена у сведенијем формату од очекиваног због
епидемиолошке ситуације и смањене интернационалне мобилности. Међутим једночасовна радио емисија
Дигиталне иконе на Радију Београд 2 је целу емисију студиозно посветила само овој изложби уз
интервјуисање са стручним увидима кустоса и уметника, као и у случају емисије телевизије Brainz Art, Радија
Нови Сад итд. чиме је омогућена и информисање и едукација шире публике различитих узраста и професија.
Уметници су, по личној одлуци, током трајања изложбе често били на располагању публици у простору за
разговор и стручно вођење. Изложбу су посетиле групе студената и професора са Академије уметности Нови
Сад, заинтересована публика у групама из Београда (фондација Share), уметници и кустоси углавном из
Србије и у ретким приликама из иностранства.
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ПЈ 1.
Социјална пластика или уметност која мења друштво
Руководилац пројекта
Небојша Миленковић
Услед ванредне ситуације узроковане пандемијом Ковид-19 одржавање трибине и радионице су одложене.
У склопу редовних музеолошких делатности урађено је следеће:
Стручни, студијски текстови:
1. Студијски текст “Галерија др Винко Перчић: савременост као гарант институционалне
виталности и релевантности” публикованог у каталошкој публикаци "ПРОЦЕС
(НЕ)ВИДЉИВОГ: Пројекти и изложбе 2007 - 2019" посвећеној увиду у излагачку и едукативну
праксу суботичке Галерије/легата "др Винко Перичић”.
Позајмице радова и уметничке документације из Збирке Концептуалне уметности МСУВ:
Градски музеј, Суботица
Изложба: ГРУПА БОШ+БОШ И СУБОТИЦА - 50 година од оснивања
двадесет шест радова Славка Матковића
четрнаест радова Атиле Черника
три рада Каталин Ладик
три рада Балинта Сомбатија
два рада Ласла Салме
Напомена: Радови су по Уговору и Реверсу у МСУВ уредно враћени у исправном стању новембра 2020.
Службени гласник, Београд
Стручна публикација: др Драган Ђорђевић, ГОЛИ ЖИВОТ КЊИЖЕВНОГ ЈУГОСЛОВЕНСТВА
За потребе репродуковања у стручној публикацији др Драгана Ђорђевића “ГОЛИ ЖИВОТ КЊИЖЕВНОГ
ЈУГОСЛОВЕНСТВА: Идеје концептуалне уметности у књижевности 1960 – 2000” издавачком предузећу
Службени гласник из Београда позајмљене су репродукције следећих уметничких радова:
Вујица Решин Туцић, Стругање маште, десет визуелних колажа
Војислав Деспотов, десет визуелних колажа
Група Е, уметнички рад “1 – 10: бројеви”
Чеда Дрча и Слободан Тишма, Галерија – Примери невидљиве уметности

ПЈ 1. Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000
1. фаза: период 1945-1975.
Истраживачки пројекат
Руководилац пројекта и партнери на пројекту
Мр Сузана Вуксановић, музејска саветница, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад
Партнер на пројекту
Др Ана Ереш, научна сарадница, Одељење за историју уметности Филозофског факултета, Универзитет у
Београду
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Стручна сарадница на пројекту
Стручнe сарадницe на пројекту
Катарина Костандиновић, историчарка уметности
Татјана Панић, историчарка уметности
Софија Миленковић, историчарка уметности

Извештај о реализацији пројекта
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.
Будући да је знање о скулпторском наслеђу 20. века код нас до сада било у највећој мери маргинализовано,
недовољно истражено и недоступно широј јавности, како у истраживачким, научним, тако и у музејским и
изложбеним пројектима, овај пројекат настаје из неопходности да се ово значајно, вишеслојно и у
регионалним и европским контекстима релевантно уметничко наслеђе нашег културног простора сакупи,
мапира, систематизује и представи на адекватан и савремен начин.
Пројекат је обухватио истраживање, проналажење, класификацију, скенирање и обраду ради дигитализације
архивског материјала, секундарних извора (изложбени каталози и публикације које се односе на изложбе) и
прес материјала на основу којих као резултат настаје детаљна хронологија излагања скулптуре у Србији у
наведеном периоду.
Хронологија, поред изложби домаћих аутора, обухвата и значајне изложбене наступе иностраних аутора, али и
друге значајне догађаје (изградња споменика, стручна предавања, гостовања уметника и кустоса, и слично) за
развој, афирмацију и рецепцију скулптуре код нас. Хронологија се реализује у форми дигиталне/wеб
платформе и, поред наведеног, обухвата и репозиторијум изложбених каталога у дигиталном формату како би
сви резултати истраживања били доступни јавности и другим истраживачима.
Активности на реализацији пројекта изведене су према следећем плану:
 истраживање, прикупљање и класификација архивске, документарне и библиотечке грађе;
 креирање структуре и садржаја Хронологије;
 систематизација, обрада и дигитализација прикупљене грађе;
 израда дизајна и програмске структуре веб платформе;
 уношење дигитализованог материјала у програмску структуру платформе;
 покретање веб платформе;
 ангажовање администратора сајта – рад на оптимизацији wеб платформе, побољашању перформанси и
др;
 континуирано допуњавање и обогаћивање садржаја на платформи;
 креирање и реализација ПР кампање на промовисању пројекта и афирмацији скулпторског медија;
 константна промоција wеб платформе;
 спостављање активне сарадње на пројекту са колегама из Музеја савремене уметности у Београду,
Културног центра Београд, Културног центра Панчева, Центра за културу Апатин, Савремене галерије
Зрењанин, Галерије поклон збирке Рајка Мамузића, Нови Сад, Градског музеја Сомбор, Грдаског
музеја Суботица и других институција.
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Извештај о реализацији циљева пројекта
Остварен је висок ниво зацртаних циљева.
Креирање трајне базе података прецизне хронологије поставило је основе за даља истраживања скулпторских
пракси у локалној уметничкој средини које су у досадашњим истраживањима биле скрајнуте или у потпуности
запостављене.
Реализација Хронологије у форми дигиталне/wеб платформе омогућава да резултати истраживања буду
доступни јавности и другим истраживачима.
Будући да је платформа замишљена као динамична база података која се треба допуњавати новооткривеним
информацијама и материјалима, биће доступна за стални update и усавршавање, како би корисницима
омогућила детаљан, свеобухватан и актуелан увид у дату хронологију. Информације и материјали доступни у
оквиру платформе биће на тај начин доступни и за преузимање и публиковање у другим медијима (штампане
публикације, електронске публикације и медији, едукација) и за сврху будућих истраживања.
Пројекат Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-1975 у дигиталном формату и на веб платформи под
истим називом повезан је са веб сајтом Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад и у континуитету
присутан на Facebook и Instagram страницама МСУВ.

Извештај о реализацији индикатора
- Доступност јавности и другим истраживачима и корисницима
- Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству.
- Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у науци и култури, радници у култури, кустоси,
музеалци...).
- Домаћи и инострани стручњаци (кустоси, критичари и теоретичари уметности), шира стручна јавност,
истраживачи и студенти уметности, историје уметности, архитектуре, и сл. као и шира заинтересована јавност.
ПЈ 1. Споменичка скулптура посвећена Народноослободилачкој борби у Војводини
у периоду 1945 ‒ 1988.
Истраживачки пројекат
Руководилац пројекта и партнери на пројекту
мр Сузана Вуксановић, музејска саветница МСУВ
Предмет истраживања је споменичка скулптура посвећена народноослободилачкој борби, социјалистичкој
револуцији и антифашистичкој борби у периоду 1945‒1988. у Војводини. Споменици подигнути у овом
периоду сматрају се за аутентичне продукте социјалистичког доба, како његове идеологије тако и културе
Према неким подацима на просторима бивше Југославије подигнуто је преко 100.000 споменика и спомен
обележја посвећених социјалистичкој револуцији, народноослободичакој борби и жртвама Другог светског
рата, који је на овом подручју трајао од 1941. до 1945. У Војводини је ‒ на основу расположивог пописа
бројног стања споменика НОР-а из 1988. ‒ постојало око 2.000 споменика и спомен-обележја (најбројније су
спомен-плоче, затим фигуралне композиције, бисте, пирамиде, обелисци и др). Предмет истраживања су
споменици догађајима, ратним офанзивама, важним личностима, знаним борцима и незнаним јунацима,
невиним жртвама фашистичког терора, итд. са основним мотивом стварања места сећања и одавања почасти
жртвама који су били подизани у локалним заједницама, руралним срединама и већим урбаним центрима у
Војводини.
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Период од 1945. до 1988. препознат је као доба у ком су интензивно, програмски и стратешки, са знатним
финансијским средствима подизани споменици и спомен обележја посвећени НОБ-у, страдањима и победама,
у готово сваком насељеном месту у Војводини. То је и време када (пред крај овог периода) постепено и
поступно долази до релативизације и негирања њиховог значаја и значења, па и потирања, запуштања, а затим
и уклањања, рушења појединих споменичких скулптура.
Напомена: Започет је оnline истраживачки рад, прикупљање грађе и фотодокументације, преписка и
консултације са колегама у земљи и бивших YU република – али ситуација условљена пандемијом корона
вируса онемогућила је реализацију 1. фазе пројекта, те је пројекат пребачен у наредну, 2021. годину.

Скулптура: Медиј. Метод. Друштвена пракса. 02 - Зборник текстова *
(Реализацији се приступило по добијеним средствима од Министарства културе и информисања на основу
Решења о додели средстава за суфинансирање пројеката у области ликовне, примењене и визуелне
уметности, дизајна и архитектуре у 2020, бр.401-01-337/2020-03 од 4.6.2020.)
Руководилац пројекта
Мр Сузана Вуксановић, музејска саветница МСУВ
Партнери на пројекту
Др Ана Ереш, научна сарадница, Одељење за историју уметности Филозофског факултета, Универзитет у
Београду
Извештај о реализацији пројекта
Након успешне реализације пројекта који је обухватао одржавање стручног симпозујума и објављивање
зборника текстова под називом Скулптура: Медиј. Метод. Друштвена пракса. у продукцији и реализацији
Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду, током 2016. године, и услед позитивних и
конструктиних реакција стручне и шире јавности, процењено је да постоји заинтересованост и потреба да се
темом и проблемом скулптуре у савременој уметности бавимо континурано и доследно. Стога смо 2020.
године приступиле наставку пројекта под истим називом и одредницом 02.
Због епидемиолошке ситуације нисмо били у могућности да одржимо симпозијум и због тога се пројекат
реализовао само кроз зборник текстова, с тим што је овога пута окупио стручњаке из региона, односно из
Србије, Хрватске и Словеније.
Пројекат сарадње стручњака из области истраживања модерне и савремене скулптуре из земаља региона
(Србија, Хрватска, Словенија) реализује се у форми публикације у којојсе у издвојеним проблемским целинама
и са различитих аспеката разматра скулптура као уметнички медиј, методолошки проблем савремених
уметничких пракси, али и као феномен друштвенх односа. Пројекат пружа увид у савремена промишљања
скулптуре у националном и регионалном контексту и производи нова знања из области савремене уметности,
теорије и музеологије
Извештај о реализацији циљева пројекта
Допринос савременим научним, стручним и истраживачким пројектима из области уметности, историје
уметности, теорије уметности, музеологије.
Подстицање и јачање регионалне сарадње.
Мапирање појава у скулптури 20. и 21. века које би успоставило односе са историјским токовима (кроз рефеентност на одређене тачке у прошлости/наслеђу скулптуре), а био би размотрен и статус скулптуре данас и
успостављање динамичнијег дијалога између професионалаца у култури из сектора музејске, уметничке,
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научне и стручне праксе.
Напомена: Услед административних разлога, пројекат није било могуће у потпуности реализовати до краја
2020. године
Извештај о реализацији индикатора
Циљна група којој је пројекат намењен: Домаћи и инострани стручњаци, универзитетски и музејски радници,
шира стручна јавност, истраживачи и студенти уметности, историје уметности, архитектуре, и сл., као и шира
заинтересована јавност.

ПЈ 1. РИЗИКУЈ ПРОМЕНОМ
Руководилац пројекта и партнери на пројекту

Руководиоци пројекта унутар Музеја савремене уметности Војводине:
Сања Којић Младенов, уметничка директорка 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)
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.
Како је Музеј савремене уметности Војводине у оквирима пројекта један од лидера у области уметничке
продукције, 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.
У складу са планом за 2020. годину, као завршном годином пројекта, МСУВ је остварио више активности:
- Током године наставио се процес истраживања теме миграција кроз све активности пројекта, као
основне теме пројекта, уз разматрање могућности уклапања теме у област културе и уметности
- Настављена је редовна комуникација првенствено са лидером пројекта, али и са свим партнерима, у
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оквиру које су анализиране све досадашње активности и реализације, финансијска структура. Уз то су
добијене смернице за извештавање ка Европској комисији, и успостављени су конкретни рокови.
У погледу активности, реализовано је следеће
o 2 долазне резиденције (Tropen Collective и Ђејми Хадровић)
o 2 извођења перформанса (Tropen Collective и Ђејми Хадровић)
o 1 самостална изложба (Ненад Шошкић)
o 1 групна гостујућа међународна изложба SO-CALLED REALITY у Подгорици
o дечије радионице
o више стручних вођења кроз актуелне изложбе
o снимљена је видео архива у виду изјава уметника, на 2 теме – једна је била у оквиру изложбе,
док је друга одговарала на тему миграција и општих тема пројекта, као и одговора на тренутна
стања у друштву и уметности
o Издата је публикација РЦ03 са свим реализованим догађајима у периоду 2019-2020., која је
електронски промовисана на музејским и пројектним каналима
o Издата је публикација ОЛЕГ КУЛИК, која је електронски промовисана на музејским и
пројектним каналима
o У сарадњи са Центром за савремену умјетност Црне Горе издата је публикација SO-CALLED
REALITY, која је пратила гостујућу међународну изложбу у Подгорици
Настављена је константна комуникација између партнера и почеле су комуникације о потенцијалним
будућим сарадњама ван пројекта, као и за нове могућности конкурисања и наставка пројекта

Извештај о реализацији циљева пројекта
Током 2020. године, више предвиђених циљева је остварено.
Кроз редовну комуникацију између партнера и партнерских организација, сви учесници прјекта су били
упућени у развој и резултате пројекта, како финансијске, тако и у погледу активности.
Програм који је МСУВ планирао за 2020. годину коригован је у временским оквирима, али су сви планирани
догађаји одржани, што је обухватило следеће:
- Самостална изложба
- Међународна, гостујућа групна изложба
- Извођења перформанса
- Долазне резиденције
- Радионице
- Резиденцијални програми
- Сумирање резултата пројекта
- Извештавање о реализацији (финансијско и у погледу активности и других индикатора)
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 2020. године су:
- већа посећеност и већи број посетилаца друштвених мрежа Музеја, као и друштвених мрежа пројекта с
обзиром на онлајн стратегији коју је тим пројекта применио током 2020. године
- већа посећеност сајта Музеја
- већа видљивост Музеја у штампаним и електронским медијима
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упознавање публике са темом миграција на другачији начин, кроз уметност и културу, као и
истраживачки рад
реализација нових модела презентовања програма
представљање пројекта на међународном нивоу

ПЈ 1. НЕДОСТАЈУЋЕ ПРИЧЕ
Руководилац пројекта и партнери на пројекту
Сања Којић Младенов
Гостујући кустоси: Уна Поповић, МСУВ, Београд; Наталија Вујошевић, Институт за савремену уметност
Црне Горе, Подгорица; Адела Деметја, Тирана Арт Лаб, Тирана; Томас Елсен, Х2 – Центар за савремену
уметност, Аугсбург
Партнери на пројекту: Гете институт, Београд (руководилац пројекта); МСУБ, Београд; МСУВ, Нови Сад;
Институт за савремену уметност Црне Горе, Подгорица; Тирана Арт Лаб, Тирана; Х2 – Центар за савремену
уметност, Аугсбург.
Извештај о реализацији пројекта
Међународни пројекат Недостајуће приче. Принудни рад у нацистичкој Немачкој. Уметнички пристуp
(”Missing stories. Forced Labour in Nazi Germany. An artistic approach”) је конципиран као заједнички пројекат
пет кустоса из различитих земаља (Србија, Црна Гора, Албанија и Немачка), а на иницијативу Гете института
из Београда. Бави се историјском темом принудног рада присутног у земљама Балкана и шире, током Другог
светског рата, насилног сегмента иделогије нацистичке Немачке, који је изазвао масовно страдање
становништва и шире последице траума и принудних миграција. Како је ова тема слабије присутна у широј
јавности, Гете институт из Београда је иницирао њено истраживање кроз савремени уметнички приступ,
односно укључивање савремених уметника који су или имали породична искуства принудне миграције или су
се овом темом бавили у својој ранијој уметничкој пракси. Без жеље за релативизацијом, циљ пројекта је
указивање на видљивост злочина у јавности, испитивањe његових последица кроз различите концептуалне
уметничке приступе и медије.
Пројекат подразумева реализацију пет међународних изложби (Београд, Нови Сад, Подгорица, Тирана,
Аугсбург), од којих се током 2020. године због пандемије корона вируса одржала само изложба у Музеју
савреме уметности у Београду, док су остале одложене за 2021. годину. Изложба у Новом Саду је такође
пролонгирана на март 2021. године
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ПЈ 1. Награда за архитектуру ''Ђорђе Табаковић'': двадесет пет година континуитета (1995-2020)
Изложба и каталог изложбе (11. децембар 2020. – 11. фебруар 2021)
Пратећи каталог је објављен у издању Друштва архитеката Новог Сада а уз помоћ МСУВ
(212 str.: ilustr.; 30 cm) ISBN 978-86-81662-02-1
Руководилац пројекта и партнери на пројекту
Владимир Митровић, вишу кустос МСУВ

Извештај о реализацији пројекта
Припреме за изложбу започеле су крајем 2019. године. Током прве половине 2020. Извршена су завршна
истраживања, окончано писање студијског текста као и избор илустрација (слика, фотографија, цртежа,
планова итд) за саму изложбу. Током лета и јесени сачињен је детаљан план диспозиције изложбе као и
пратећих садржаја – филмски и видео снимци из документарних филмова као и припрема аудио материјала са
Табаковићевим гласом. Како је на изложби био презентован рад 25 архитеката, као и самог Ђорђа Табаковића,
било је неопходно установити одговарајуће критеријуме приликом избора радова и плаката за изложбу која је
употпуњена и макетама које су израдили студенти Архитектонског факултетеа у Новом Саду.
У оптималном галеријским условима архитектонски радови добитника ове престижне награде презентовани
су у виду јединствено дизајнираних плаката, временског приказа континуитета деловања, уз витрине са
каталозима, књигама, студијама и осталим штампаним материјалом везаним за саму награду или деловање
добитника.

Извештај о реализацији циљева пројекта
Циљ читавог пројекта, изложбе и пратећег каталога, био је приказати интересовање музеја за стваралаштво
савремених домаћих архитеката који су били активни током друге половине протеклог столећа као и жеља да
се о њихов рад афирмише и представи стручној и најширој публици. Вођење по изложби од стране кустоса и
самих архитеката (овога пута је делимично изостављено, мада га је било) намењено је широкој публици,
ученицима и студентима уметничких школа и факултета, као и деци различитих узраста који су, заједно са
родитељима, имали прилику суботом и недељом да посете изложбу.

Извештај о реализацији индикатора
Како је изложба била намењена, поред редовних и нових посетиоца музеју, посебно циљним групама
студената (Академија уметности, Архитектонски факултет, приватни факултети сликарства и дизајна из
Новог Сада и Београда) и средњошколских ученика (Средња школа за дизајн ''Богдан Шупут''), као и осталих
сруковних и школа за дизајн из Новог Сада и Београда, њихова посета је и била највећа, овога пута
појединачно, без већих групних посета. Изложбу је видело неколико стотина посетилаца. Последње недеље
трајања изложби су прикључени и радови деце различитих узраста насталих по мотивима плаката и осталих
радова приказаних на изложби што је додатно повећало видљивост изложбе. Информације о изложби
пласиране у различитим медијима и постављене на друштвеним мрежама имале су значајну посећеност.
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Књиге и публикације:
Награда за архитектуру ‘’Ђорђе Табаковић’’: двадесет пет година континуитета (1995-2020),
Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, 2020. (212 стр.: илустр.; 30 цм) ИСБН 978-86-81662-02-1
Архивска грађа Савеза удружења ликовних уметника Војводине: седам деценија континуитета (1946-2021).
Едукативно-истраживачки програм нематеријалне ккултурне баштине: фрагменти историје (1957-1967), Савез
удружења ликовних уметника Војводине, Нови Сад, 2020. (77 стр.: илустр.; 17 x 22 цм) ИСБН 978-86-8831930-0
Радуле Бошковић: Уметност плаката / Српско народно позориште (1981-2019), Културни центар Војводине
‘’Милош Црњански’’, Српско народно позориште, Нови Сад, 2020. (200 стр.: илустр.; 27 цм) / ИСБН 978-8680384-66-5

Студијски текстови:
Иван Мештровић и Нови Сад. Студија случаја: споменик Светозару Милетићу
Грађа за проучавање споменика културе Војводине бр. XXXИИИ, Нови Сад, 2020. 129-144.
Новински чланци:
Обнова Петроварадинског Подграђа на трећини пута, Дневник, 6. септембар 2020. 6.
Планирање Новог Сада: нови број ДаНС, Дневник, 7. август 2020. 8.
Нова купола на Јовиној гимназији, Дневник, 2. август 2020. 6.
Кућа дворског фотографа Сингера, Дневник, 5. јул 2020. 6.
Права новосадска кућа, Дневник, 28. јун 2020. 10.
Поглед на новосадске храмове, Дневник, 1. јун 2020. 6.
Зен башта у Музеју савремене уметности Војводине, Дневник, 31. мај 2020. 11.
Кућа од чипке на Телепу, Дневник, 17. мај 2020. 12.
Ентеријер који траје: Антикварнице Матице српске, Дневник, 13. април 2020. 8.
Пројекат ‘’Избрисано памћење’’, Дневник, 15. март 2020. 6.
Наука у служби конзервације Палата Дунавске бановине, Дневник, 8. март 2020. 8.
Изложба о Даки Поповићу, Дневник, 9. Фебруар 2020. 6.
Монументална зграда Научно-технолошког парка, Дневник, 2. фебруар 2020. 11.
Партерно окружење Војне болнице, Дневник, 26. јануар 2020. 8
Поново ће засијати зидне слике Љубише Петровића, Дневник, 5. јануар 2020. 8

22

Публиковане књиге, каталози, студијски и новински текстови током 2020.
Уредник издавачке делатности:
Мирјана Душић
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 2020. Године

•

Награда Пиранези - плакат, припрема материјала за дизајн изложбе

•

Борислав Шајтинац - публикација, плакат

•

Ненад Шошкић - плакат, билборд, припрема материјала за дизајн изложбе

•

Нови ектрактивизам - плакат, билборд, припрема материјала за дизајн изложбе

•

Зборник скулптуре - публикација

•

Дизајн годишњег календара

•

Дизајн заштитних маски

•

Дизајн новогодшње честитке

•

Конултације за вебсајт

•

25. Година Награде Ђорђе Табаковић - припрема материјала за дизајн изложбе

•

Ризикуј промену 03 - публикација
Бранислава Секулић в.д. директора
______________________
Музеј савремене уметности Војводине
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