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ПОЗИВ УМЕТНИЦИМА

Поштовани,
Током последњих неколико година најамбициознији задатак Одељења
историје уметности Народног музеја у Аранђеловцу јесте формирање Збирке
завичајних сликара, прецизније дела уметника који су се родили, живели или
службовали у Аранђеловцу. Ограничене материјалне прилике најчешће су
искључивале могућност куповине радова истакнутих стваралаца нашег града.
Због тога Музеј, у оквиру Пројекта под називом „Уметници, имате
част...представите се“, организује акцију прикупљања уметничких дела свих
уметника који су на било који начин везани за Аранђеловац и Тополу, што је
територија коју Народни музеј у Аранђеловцу покрива својом надлежношћу.
Наиме, јавни позив упућујемо свим уметницима oпштина Аранђеловац и Топола
да нашем Музеју, у виду поклона, определе једно уметничко дело из свог опуса.
Стручнa комисија у саставу:
1. Светлана Митић, виши кустос историчар уметности, Музеј савремене
уметности, Београд (председник Савета),
2. Јулка Маринковић, музејски саветник историчар уметности, Галерија
„Надежда Петровић, Чачак (члан Савета)
3. др Ана Милошевић, виши кустос историчар уметности, Народни музеј у
Смедеревској Паланци (члан Савета)
4. maТања Вићентић, кустос историчар уметности, Народни музеј,
Аранђеловац (члан Савета, аутор и руководилац Пројекта)
одабраће, стручним мишљењем, она дела која завређују да буду део
новоформиране Збирке. Осим жеље да се сачува и обликује локални идентитет
Музеј користи прилику да овим чином, који ће резултирати репрезентативном
изложбом у току прославе дана града (26. јула), истакне савремено уметничко
стваралаштво уметника из Аранђеловца и Тополе. Истовремено, Музеј жели да
подстакне чин даривања, који би у будућим временима постао пракса. На овај
начин уметничко наслеђе града и околине остаће заувек сачувано у нашем
Музеју за будуће генерације. Такође, презентација ове Збирке подразумева
могућа излагања уметничких дела не само у Народном музеју у Аранђеловцу
већ у галеријама и музејима широм Србије.

Позивамо Вас да учествујете у Пројекту „Уметници, имате
част...представите се“. Уколико сматрате да би једно остварење из Вашег
уметничког опуса могло наћи своје место у оквиру изложбе и Збирке која ће
бити формирана позивамо Вас да се „представите“. Радове донети у Музеј
најкасније до 1. јула 2016. године. Сви радови који не буду ушли у музејску
Збирку биће уредно враћени власницима.
Контакт особа: Јелена Дунић-Вујић
Телефон: 034/712 415
Уз уметничко дело које ћете поклонити Музеју молимо Вас да предате и
радну биографију.
Унапред захвални
С поштовањем,
Народни музеј
Аранђеловац

