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На основу члана 39. став 1. алинеја 8. Статута Уметничке галерије „Надежда 

Петровић” Чачак, Управни одбор је према својој утврђеној надлежности, на седници 

одржаној дана 30.11.2018. године, донео 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак своју основну делатност остварује 

у оквиру заштите покретних културних добара, презентације савремене ликовне/визуелне 

уметности, издавачке делатности и едукативне делатности. 

 Програм рада за 2019. годину планиран је у оквиру дугорочних програмских 

задатака, сталних манифестација, програма и актуелних уметничких догађања на 

достигнутим нивоима квалитета и професионализма. 

Програм  Галерије у 2019. години одређен је средствима обезбеђеним буџетом 

Града Чачка као оснивача, док ће се за део програмских активности конкурисати код 

Министарства културе, а од одобрених средстава зависиће и реализација конкретних 

пројеката. Приходи остварени на тржишту и приходи из донација су неизвесни, а и они, 

уколико и колико их буде, биће усмерени на реализацију програма и опрему Галерије. 

 Програм рада Галерије за 2019. годину конципиран је у оквиру сталних, редовних 

програмских активности: културно наслеђе, савремена уметност, издаваштво, едукативна 

– педагошка делатност. Делатност подразумева истраживање, евидентирање, музеолошку 

и стручну обраду, презентовање/излагање и публиковање (изложбе, публикације, 

предавања, стручни форуми, пројекције,...) артефаката.  
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Стога ће Програм Галерије бити реализован у оквиру основних програмских  активности  

која обухватају следеће сегменте: 

1. Заштита покретних културних добара и представљање културно-историјског 

наслеђа 

2. Савремена ликовна/визуелна уметност 

3. Издавачка делатност 

4. Гостовања - програми на страни     

5. Педагошки рад, едукација публике 

6. Филмски/видео програм 

 

1. Заштита покретних културних добара: 

/Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа/ 

У оквиру редовне  музеолошке делатност, сходно принципима музеолошке 

заштите, Закона о култури и Закона о заштити културних добара,  радиће се на 

свим сегментима заштите: 

- Музеолошка обрада и евидентирање,  врши се према прописима и успостављеним 

нормама;  

- обезбеђивање услова за прелазак на нови, законски регулисан и обавезан 

Јединствени информациони систем и Информациони систем филмске и аудио и 

визуелне грађе, у складу са Правилником који је 2018. године прописало 

Министарство културе и информисања 

- Снимање -  Документација галеријских фондова је уредна и води се по прописаним 

стандардима. Свакодневни напредак технологије захтева и нове стандарде за 

чување и коришћење документарног материјала па је неопходно „снимање“ у 

одређеним, корисним, савременим форматима - дигитализација фонда и фото 

архиве.  Доношењем Смерница за дигитализацију културног наслеђа у 

Републици Србији од стране Министарства културе и информисања 2017. године 

као и Правилника о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа 2018. 

године. У наредном периоду биће неопходно донети Програм и план 

дигитализације (дугорочни и годишњи),  набавити техничку опрему и ангажовати 

спољне сараднике који ће радити на пословима дигитализације. У плану је до пуне 

примене норми из правилника и даља дигитализација грађе (према постигнутим 

стандардима) цртежа Богића Рисимовића Рисима, каталога збирки, фотографија из 

архиве и друго. 

- За потребе чувања цртежа и графика потребно је набавити један специјализовани 

ормар за цртеже. 

-  Чување и конзервација експоната по приоритетима.  

Како је 2014. године извршен стручан  конзерваторски преглед угрожености 

експоната у галеријским збиркама од стране конзерватора из Народног музеја у 

Београду, састављен је и списак најугроженијих експоната а самим тим и 
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приоритета за конзервацију. Према расположивим средствима по  списку 

приоритета  конзервација угрожених експоната (слика) биће поверена надлежном и 

овлашћеном Централном институт за конзервацију и Одељењу за конзервацију 

Народног музеја у Београду (првенствено слике Надежде Петровић).  

Презентација културно-историјског наслеђа  

 - Изложбе, гостовања и публикације 

- Изложба слика Милана Коњовића уметника чије је стваралаштво утицало на 

токове српског и југословенског сликарства ХХ века. Биће представљене слике  из 

тзв Црвене фазе - дубровачког периода. Тај веома плодан период у Коњовићевом 

стваралаштву (1933 - 1941.) изнедрио је више од 500 слика а суграђани ће бити у 

прилици да виде најзначајнија дела реномираног уметника из те фазе. Изложба ће 

бити реализована у сарадњи са Галеријом „Милан Коњовић“ Сомбор. 

 

- Даљи рад на пројекту о Надежди Петровић „Париски атеље“ - изложба слика и 

етнографских предмета Надежде Петровић. Пројекат ће  бити у сарадњи са 

Етнографским музејом, Музејем савремене уметности и Спомен збирком „Павле 

Бељански“. Реализација овог пројекта у 2019. години умногоме зависи од 

координације сарадње између више установа. 

 

- Допуна поставке „Десет година породице Надежде Петровић у Чачку“ у Спомен 

соби Надежде Петровић - године 2019. се навршава 150 година од доласка 

родитеља Надежде Петровић у Чачак. У име ове годишњице Спомен-соба Надежде 

Петровић биће допуњена хронологијом њиховог боравка у Чачку која ће садржати 

информативне текстове о њиховом породичном и професионалном животу, 

фотографијама, репродукцијама уметничких дела, експонатима, старим књигама и 

архивској грађи. Поставка овог материјала је резултат вишегодишњих 

истраживања  у Чачку, Београду и Новом Саду. Материјал ће сликовито 

представити десетогодишњи живот породице Петровић у  тада малој вароши 

Чачку. 

Планирана су и следећа стручна ангажовања на: 

 

- категоризацији културних добара – експоната из збирки Галерије у сарадњи са 

матичним музејима. 

- истраживањима - пописивањем уметничких дела у јавним установама и фирмама.  

- наставак рада на систематизовању, обради и презентацији збирке уметничких и 

личних предмета Соње Савић. 

- наставку истраживања на прикупљању података и материјала за монографију и 

изложбу сликарке Милене Чубраковић (сараднички пројекат са Градском 

библиотеком Владислав Петковић Дис“) 

- наставку сарадничког пројекта VI  УМЕТНИЧКА КЊИГА ДИС са са Градском 

библиотеком „Владислав Петковић Дис“ 
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- Легату Породице Продановић - даљи рад на истраживању, прикупљању и  

систематизацији материјала везаних за стваралаштво Божидара Продановића у 

циљу реализације монографије и изложбе што је обавеза Галерије и Града  која 

произилази из Уговора о поклону који је породица склопила са Градом Чачком. 

- Истраживању и обради 17 новодобијених цртежа из Збирке цртежа и карикатура 

Пјера Крижанића –  које ће Галерија представити на стручном скупу 2020. године 

у сарадњи са Спомен збирком „Павле Бељански“ из Новог Сада посвећеном 120-тој 

годишњици од рођења познатог карикатуристе. 

 

- У области културног наслеђа зависно од висине износа средстава добијених на 

конкурсу Министарства културе планирана је и реализација заштитe скулптура  

Милана Бесарабића - ливење по  гипсаним моделима (3 експоната) и израда 

заштитних звона од плексигласа за скулптуре Боривоја Којића. 
 

 

2. Савремена уметност 

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

У области савремене ликовне и визуелне уметности предвиђене су изложбе: 

- Изложбе награђених уметника на претходним Меморијалима Надежде 

Петровић:  

- Жолт Ковач и Бранислав Николић -  добитници Награде публике на 27. Меморијалу 

(2014) чији је селектор био Дејан Сретеновић. Изложба је замишљена као 

заједнички ауторски пројекат наведених уметника и кустоса Галерије у контексту 

савремене критички ангажоване уметности и механизма кустоских пракси.  

- др Невена Хаџи Јованчић – добитник награда на 26. Меморијалу Надежде 

Петровић  - Награда Меморијала и Награда публике.  Изложба је замишљена као 

преглед уметничког стваралаштва кроз неколико поетички и временски 

дефинисананих целина, почев од осамдесетих година прошлог века до најновијих 

остварења којима уметница на иновативан начин испитује границу представе и 

стварности.  

- Давор Дукић – добитник Награде публике и Уметничке галерије Надежда Петровић 

на 29. Меморијалу Надежде Петровић (одржаном 2018. године) чији су селектори 

били Урош Ђурић, Михаел Милуновић и Вук Видор. Дукић се кроз скулптуру на 

интроспективан начин бави проблемом сазревања индивидуе кроз које рефлектује 

своје фрустрације.  

 

Изложбе награђених уметника са Меморијала као престижне изложбе истовремено 

су и продукционо захтевније и њихова реализација зависиће како од саме 

спремности аутора, тако и од висине како буџетских тако и средстава добијених на 

конкурсу Министарства културе и информисања. 
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- Изложба МЛАДИ је традиционална тријенална изложба која се у Галерији 

одржава од 1971. године са циљем презентације и афирмације младих уметника са 

завршних година студија и постдипломаца. Изложба МЛАДИ 2019 ће представити 

6 уметника са завршних година студија као и оне уметнике које се налазе на 

специјалистичким и докторским студијама на академијама у Београду и Новом 

Саду. 

 

-  Изложба слика савремене руске уметности из Краснодарске области – У 

сарадњи са уметницима из Кубанског државног универзитета из Краснодара 

(Русија) Галерија организује изложбу руских уметника. Циљ је представљање 

репрезентативних уметника краснодарског краја, успостављање мултикултуралне 

сарадње и односа између наше две пријатељске државе и представљање тог, у 

уметничком смислу, мање познатог дела Руске Федерације. Културно повезивање 

први је корак ка успостављању ширих добрих односа између нашег града са том 

регијом, нама културно, економски и привредно мање познатог дела Русије. 

 

- Изложба уметнице Клаудије Чејслинг из Берлина. Ова немачка уметница 

тренутно живи и ради између Канбере (Аустралија) и Берлина (Немачка), 

препознатљива по развијању праксе просторног сликарства: еколошко-политичке 

биоморфне апстрактне слике, састављене од платна и вајарских елемената са 

пигментима на објектима, зидовима, подовима и плафонима. Изложба ове немачке 

уметнице, уз изложбу руских сликара јесте прилика да се прикаже део савремене 

сцене и са запада и са истока пред нашом публиком. 

 

- Енформел – из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић“ - ауторска 

(истраживачка) изложба  

Изложба је замишљена као сажет увид у сликарство енформела у Србији кроз 

примере неколико сликара чија дела Галерија поседује и чува у свом фонду: Мића 

Поповић, Вера Божичковић Поповић, Бранко Протић, Живојин Турински, Фило 

Филиповић и други. Ради се о покрету или појави у европском апстрактном 

сликарству после 1950. који је обележио уметност и у тадашњој Југославији. Богат 

уметнички фонд Галерије даје могућности за разна стручна истраживања 

.Посматрано са ове временске дистанце, енформел је у српској уметности донео 

нови поглед на сликарство, на то шта оно може да буде и представља, и самим тим 

отворио простор за појаву концептуалне уметности и постмодерне, а ово је прилика 

да се дела из фонда Галерије прикажу јавности у овом контексту. 

 

- Изложба - пројекат „Препознавање 4“ 

 

Изложба Препознавање 4 наставак је дугорочног регионалног уметничког пројекта 

који започео резиденцијалним програмом одржаним у Рибарској Бањи и Крушевцу, 

2017. године и представља радове шесторо уметника: Јелене Рубил (Крушевац), 

Нине Галић (Краљево), Весне Илић Даријевић (Чачак), Иване Станковић 
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(Ниш), Јоване Вујановић (Подгорица) и Богдана Александрова (Видин). 

Пројекат  Препознавање 4 заједнички пројекат је Уметничке галерије Народног 

музеја Крушевац (носилац пројекта), Галерије савремене ликовне уметности Ниш, 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, Народног музеја Краљево, 

Народног музеја Црне Горе на Цетињу (Црна Гора) и Уметничке галерија „Никола 

Петров“ Видин (Бугарска). Изложба Препознавање 4 током 2019. године биће 

после Чачка биће приређена и у градовима Краљеву, Нишу, као и у Видину 

(Бугарска) и Бару (Црна Гора).   

 

 

- Уметничка колекција Шуматовачке – Work in progress  

Центар за ликовно образовање Шуматовачка у Београду (1948) представиће део 

своје колекције уметничких радова која данас броји више од 135 уметника. Неки од 

аутора који се налазе у колекцији су једни од најзначајнијих ствараоца савремене 

уметничке праксе у Србији (К. Богдановић, В. Вучковић, Л. Делић, У. Ђурић, В. 

Шћепановић...). 

 

3. Издаваштво: 

Осим периодичних али обавезних издања, у виду каталога и публикација, које 

прате  изложбену и друге делатности Галерија издаје и годишњаке - едиције које  

афирмишу и представљају стручни рад кустоса Галерије (Наслеђа) везан првенствено за 

галеријске програме и локалну сцену; и популаришу ликовну – визуелну  уметност  

есејима светски признатих писаца (Равнотежа) који ликовну уметност  приближавају  

широј публици. 

           Када је реч о издавачкој делатности планирана су  издања из: 

- едиције Равнотежа – књига интервијуа француских уметника 

- едиције Наслеђа:  

- „Париски атеље“ Надежде Петровић аутора Радивоја Бојовића, историчар, 

музејски саветник Народног музеја у Чачку 

- Библиографија Богића Рисимовића Рисима 

- Графика у изложбеној делатности Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак 

- монографија Оскара Бербеље  
 

 

4. Гостовања – програми на страни 
 

 

- Изложба „Соња Савић, девојка из града“ и ревија филмова у Српском културном 

центру у Пули 
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У 2019. години навршава се 35 година од пулске Златне арене Соње Савић за улогу 

у филму ''Шећерна водица''. На прошлогодишњем Филмском фестивалу у Пули, током 

јула месеца, планирано је постављање изложбе ''Соња Савић - девојка из града'' у 

продукцији Галерије и у сарадњи са Српским културним центром из Пуле. 

 

- Пројекат „Надежда са уметницима“ са децом из глумачке радионице гостује на 

Сићевачкој колонији – кратки драмски комади који се баве ангажовањем Надежде 

Петровић на оснивању Прве југословенске ликовне колоније у Сићеву 1905. 

године. 

 
 

5. Педагошки рад, едукација публике  
 

У предходних неколико година интезивиран је рад на задатку едукације и рада са 

децом и младима, приближавања ликовне уметности младима и њиховог упознавања са 

Галеријом и њеним конкретним програмима, a у циљу формирања будуће публике. 

Пројекат је осмишљен кроз рад на едукацији  васпитача, учитеља, наставника и професора 

као будућих модератора; и рад са децом и младима ( од вртића до средњих школа). Ова 

делатност подразумева различите форме реализације: од предавања, креативних 

радионица, пригодних  мобилних - „путујућих“ изложби, панел дискусија, дебата,  квизова 

и такмичења.  

Едукативни програм реализује се од 2014.године у оквиру пројекта  „Галерија у 

школама школе у галерији“ који подржава и Министарство културе и информисања. 

Изложба у оквиру педагошког рада 

- Слике и њихове тајне - осим редовног ангажмана у школама са циљем едукације 

наставника, а не само млађе публике, остварена је сарадња са стручњацима 

Педагошке академије и другим установама са позитивним резултатима у области 

едукације и рада са публиком. Као резултат истраживања потреба, захтева и 

могућности са тежњом проналажења најбољих и најприхватљивијих форми 

едукације, у издању Галерије је недавно објављена публикација „Слике и њихове 

тајне“. Тим поводом ће бити приређена изложба са експонатима који се налазе у 

овом издању и који су погодни за организовање едукативних и ликовних 

радионица са млађом публиком. 

 

6. ФИЛМСКИ И ВИДЕО ПРОГРАМ 

Настављајући успешно реализоване концепте филмског програма из 2013, 2015, 

2016, 2017 и 2018. који је подржан и од стране Министарства за културу и информисање, 

филмски програм Галерије и у 2019. години представиће избор филмова са значајних 
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фестивала у земљи и региону (Београдски фестивал документарног и краткометражног 

филма, КРАФ (Крагујевачки фестивал аниратног и ангажованог филма, Први кадар 

(Сарајево), Међународни студентски филмски камп Интеракција, Филмски фестивал 

Херцег Нови, Кустендорф, Филмски фронт),. И у 2019. години, посебан акценат биће 

стављен на ауторске пројекције аутора који својим иновативним приступом афирмишу 

тзв. ангажовану уметност.  

Такође ће бити реализовани и посебни програми у сарадњи са дугогодишњим 

партнерима (Слободна зона, Филмски центар Србије), као и специјалне ауторске 

ретроспективе. 

Недавно успостављена сарадња са фестивалом новог филма и видеа ''Алтернативе'' 

биће настављена и током 2019. године. Жири фестивала ће једном аутору доделити 

награду ''Соња Савић'', а у сарадњи са фестивалом и уз подршку Града Чачка, биће 

реализовано гостовање прошлогодишњег добитника. Планирано је и да од следеће године, 

награда за аутора награђеног филма буде једномесечни резиденцијални боравак 

уметника/аутора у Чачку, током којег би гостујући аутор требало да реализује филм/видео 

рад у Чачку. Тај рад би требало да остане у колекцији Галерије као иницијални део збирке 

будућег Мултимедијалног центра ''Соња Савић''.  

Други програми 

- „Ноћ музеја“  

- Улична галерија 

-  

Поред својих планираних програма Галерија ће се укључити и у друге културне 

манифестације и догађаје како својим „пратећим“ програмима тако и стручном или 

логистичком подршком, као што су: Фестивал амбијенталне музике „Карусел“, Дани 

фотографије у Србији… 

 

Мултимедијални центар „Соња Савић“ 

Град Чачак је 2012. године примио поклон – легат Соње Савић – уметничку 

заоставштину Соње Савић, глумице и мултимедијалног уметника. Легат је поверен на 

управљање и чување Галерији. За предходних 6 година Галерија је евидентирала и 

обрадила уметничку заоставштину Соње Савић, приредила изложбу у Чачку на више 

манифестација и градова у Србији и Републици Српској, уредила Спомен собу у 

породичној кући у Доњој Горевници, организовала стручне скупове, концерте, предавања. 

Главне активности центра би подразумевале резиденцијални програм за уметнике, 

низ теоријских лабораторија и истраживачких форума са учесницима по конкурсу и 

позиву, као и редовна манифестација  ''Соњин септембар'' - фестивал недисциплинарног 

уметничког израза. 



Y rory je ocraenncrpr rrocryflaK HaA r4MoBrIHoM HeAaBHo npeM]IHyJIe Muxaprse Canuh,

rraajre Corre Caeuh. OA racxoAa ror nocrynKa 3aBI4clI u peanl,tsalluja t[oprraupar+la Hynme

ytt emHuqKe rcotouuje u Mynmuueduianruoz qeHmpa Corua Caeult.

O4pxanarbe 3rpaAa r o6ierara:

y 2018. roAr4Hu Yrr{e.nru.{ra ralepuja nopeA peAoBHor oApxaBalsa Uglox6enor

npocropa rleHTpanHe 3rpa.ue fanepnje nacrasnhe peanusaqujy npojerm a4anraquje 3rpaAe

Pucur,rose ranepnje (Yl. focnogap Joranoua 6p.11).

3anpruenu cy paAoBr4 ua caHaqrajr,r BJrare Ha oBoM o6jemy roje je cy([unaucupano

Muuucrapcrno Kynrype n nn(popuucarua. [o rpaja noneu6pa 20i8. rolnHe 3aBplxeHu cy nehra

ASJI6BI,I paAoBa Ha KoH3epB a\uju KpoBa, cronapuja je y npoUecy Ha6anxe, LI y nJIaHy je ypef eILe

([aca4e. Onaj neo paAoBa y rleJrocrr4 je (pnHanc].IpaH oA crpaHe MnuuctapcrBa KyJlrype u

nn([oprvrucarra. Haxon 3aBpIIIeTKa oBI4x paAoBa cneAe paAoBH Ha aAanrallujn ynyrpammer

rrpocropa - eneKTpo unc'ranaquje jare n cta6e crpyje, pacBere pI BlIAeo HaA3opa yHyrap

o6jerra. klzpaga npojerra je y sanprunoj Saru, raKo ,[a 6n .qo rpaia 2019. ro.u4He o6jerar

craBJbeH y 6yur<uujy. Tuue 6wf arcpuja cnojy u:rox6euy AeilarHocr roHoBo MoHIa Aa oiaslba

y rryHoM Ka[aIII4TeTy.

Y YN{erHra.{xoj ranepujn ,,Hagex4a flerporrah'o r{a.raK craJIHo je sanocleso 12 paAHIlKa

(10 ca BucoKr{M o6pasonameM tro rponucr4Ma rojra cy ype1luvatru Bucoro o6pa:oname 4o

10.09.2005. roArHe r,r Eo npouucuua roju ypebyjy BHcoKo o6pasonarre ol 10.09.2005. ro4uue,

1 ca cpe4muu o6pa:onalbeM I4 1 nernanu(fuxonau).

r{auar, 30. 1 1.201 8. roAI4He nur YnpanHor o

[p aruur a' f anp r'I:ro nuh
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HAATXAA N ITPOBHh

Yueruuqra ra,reprzja ..HaaexAa flerpoanh" 9aqarc. I-{apa lyuraua 6. 32000 tlaqarc

rcr 0321325- 015; 0321 322 -375

c KyTIIII T I/.IJkl rP AAA rrArIKA

Ha ceAHu[u Ynpanuor o.q6opa VuerrrEqxe rarepuje ,,Hag,ex4a flerponnh" rlauar, o4pxauoj

16.01.2019. roAr4He, ,qor"r je @raHaucr.rjcxu nras YuerHLIrrKe ra;lepIEje ,,HageN4a flerponuh" rlaqar

sa2019. roAprHy, a y c1naAy ca o4lyxou o 6yuery fpaAa r{a.ma za20T9. roAI,IHy (,,c1. ruact rpaAa

9asKa", 6p.2712018).
y npunory aKTa.AocraBJbaMo earra O4ryry o AoHoulemy @uuaucujcror [JIaHa YuerHuqre

ranepuje ,,HuA"^Au flerponuh" {auar, 6p. l0 oa 16.01.2019. foAI4He, xoja je cacraBHLI AeO

AocraBJbeHor rraa'repujana y Be3r4 ca llporpauorrl pa4a YuerHI4qKe ralepnje ,,Ha4ex4a llerponuh"
r{aqax sa 2019 . roAI4Hy.

Yuetruqra rlaqax



t^

l\
, r t l,
I \/ lJ

'n{ ,L-t{ A H

*.j,1 --".-*r1r -:!,:!,, i

i i.\.\ il r i"r .tA
HAATXAA NETPOBHh

YNaeruuqxa raJreprda ,,Ha"qex4a flerponuh" 9auax, I{apa ,{yuraua 6,32000 {aqax
rerr: 032/ 325- 015;0321 322 -375

Ha ocnony qraHa 39. cran 1. aruEueja 9. Cruryra yMerHuqKe raJlepuje

,,Hagex,qa llerponuh" rla.raK, Yupaenu oA6op Ha ce.qHI4III4, oApxaHoj ,qana 16.01.

2019. roAlrHe, AoHeo je

oAJIITK)/

,,{onocz ce @LrHaHcr,rjcKr,r rrJraH YMetrn.rxe rarepuje ,,Hagex4a fletpoBllh'o
rla.rar 3a2019. ro4uny.

V r{auxy, Aalr'a 16.01 .2019. roAr4He

rpeAceAHrrx Ynpannor o46opa














