
16. ЕВРОПСКА НОЋ  МУЗЕЈА
14. новембар, од 10 до 22 часа 

10—22 часа

Стална поставка Спомен-збирке Павла Бељанског

Тактилна поставка Додирни и осети 

Апликација на знаковном језику Музеј за све 

Поставка кратких филмова, пројекат Музеј младих

Изложба: Делатност групе „Живот“  
на уметничкој и политичкој сцени Краљевине 
Југославије током четврте деценије 20. века

Видео-изложба Много јак лого знак 

Отворени Дечји кутак Спомен-збирке Павла Бељанског 

Ноћ књига — музејски каталози, разгледнице,  
сувенири у понуди

12.30—14 часова

Шта је то лого-знак, дечја радионица
Инспирисана радовима ученика Школе за дизајн „Богдан 

Шупут“, у оквиру видео-изложбе Много јак лого знак

У 15 и у 18 часова

Представа „Шест портрета Павла Бељанског“
Театар младих „Мишоловка“, пројекат Музеј младих

Представа је реализована као део пројекта „Музеј младих“,  
у оквиру програма Омладинске престонице Европе  

Нови Сад 2019 — ОПЕНС, а уз подршку Фондације  
„Нови Сад — Европска престоница културе“ и  

Управе за културу града Новог Сада.

* Улаз је бесплатан. Због ограниченог броја места, пријављивање 
   на бројеве телефона 021 528 185 и 021 472 99 66, је обавезно.

Трг галерија 2 | 21101 Нови Сад 
тел: + 381 21 472 99 66 | факс: + 381 21 528 185 

www.beljanskimuseum.rs

Покровитељ: 
Министарство културе и информисања Републике Србије

Манифестацију су подржали: 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с  

верским заједницама АП Војводине • Управа за културу града Новог Сада  
• Музејско друштво Србије • Национални комитет ICOM-а Србија  

• Ротари клуб „Нови Сад“ • ЈКП Паркинг сервис

Медијски партнери: 
Удружење новинара Србије • Друштво новинара Војводине

• Радио-телевизија Војводине • Радио Беседа

Стална поставка  
Спомен-збирке Павла Бељанског 
Стална поставка представља дела југословенске модерне 
уметности прве половине XX века, у јединственој поставци 
чији је концепт осмислио сам Павле Бељански. Ремек-дела 
попут Црвене терасе Милана Миловановића, Купачице 
Јована Бијелића, Доручка на трави Саве Шумановића, 
Старог Бара Пеђе Милосављевића или Жетве Милана 
Коњовића само су мали део богатства изложеног у првој 
наменски саграђеној музејској згради за збирку једног 
колекционара, према пројекту Иве Куртовића. Осим дела 
из легата Павла Бељанског, изложбену целину употпуњују 
још два сегмента: Меморијал Павла Бељанског и Мемо-
ријал уметника. Посебне целине сталне поставке чине и 
садржаји намењени слепима и слабовидима Додирни и 
осети, и глувим и наглувим особама, са апликацијом на 
знаковном језику Музеј за све. Публици је такође дос-
тупна поставка кратких филмова, уз 10 дела из колекције 
(пројекат Музеј младих).

Изложба Делатност групе „Живот“ на 
уметничкој и политичкој сцени Краљевине 
Југославије током четврте деценије 20. века 
22. 10—27. 12. 2020
Изложба реализована према мастер раду Маријане Ваш-
чић, лауреата Награде Спомен-збирке Павла Бељанског за 
2019. годину, приказује делатност уметничког колектива 
који је својом политичком опредељеношћу уздрмао ли-
ковну сцену четврте деценије и постао стожер социјалне 
уметности код нас. Главни сегмент поставке чине графичке 
мапе које су као специфичан вид уметничког изражавања 
обележиле овај период и изнеле графику као доминан-
тан и најпогоднији медиј за ширење идеологије „борбе-
не палете.“ Изложена дела из збирки Музеја Југославије, 
Народног музеја у Београду, Народне библиотеке Србије, 
Музеја савремене уметности и Фондације Вујичић колек-
ције, доносе дела кључних чланова групе „Живот“ која 
представљају најдоследније примере социјалне умет-
ности четврте деценије 20. века.

Много јак лого знак 
Видео-изложба ученика Школе за дизајн „Богдан Шупут“

Видео изложба Много јак лого знак реализована у са-
радњи са ученицима и професорима Школе за дизајн 
„Богдан Шупут“ у Новом Саду, бави се истраживањем 
савременог дизајна и нуди решења логотипа за програ-
ме музеја у 2021. години. Акценат је на припреми промо 
материјала за обележавање два јубилеја Спомен-збирке: 
60 година од отварања музеја и 50 година од оснивања 
Меморијала уметника. 9–15. 11. 2020.

Музеји за једнакост: разноликост и инклузија



МУЗЕЈИ ЗА 10
Програм манифестације

9—15. новембар, од 10 до 22 часа

Стална поставка Спомен-збирке Павла Бељанског 

Тактилна поставка Додирни и осети

Апликација на знаковном језику Музеј за све

Поставка кратких филмова, пројекат Музеј младих

Изложба:
Делатност групе „Живот“ на уметничкој и политичкој сцени 
Краљевине Југославије током четврте деценије 20. века 

Видео-изложба Много јак лого знак

* За потребе особа са инвалидитетом на улазу у музеј 
   постављена је прилазна рампа.

10. и 12. новембар

11 и 18 часова
О делима и уметницима — избор кустоса
Приче из сталне поставке Спомен-збирке Павла Бељанског

11. и 13. новембар

11 и 18 часова
Случај групе „Живот“
Ауторско видео-тумачење изложбе на знаковном језику 
Аутор: Маријана Вашчић. Тумач на знаковном језику: Нина 
Барановски, Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик

12. новембар

10—11.30 часова
Шта је то лого-знак 
Дечја радионица
Инспирисана радовима ученика Школе за дизајн „Богдан 
Шупут“, у оквиру видео-изложбе Много јак лого знак

19 часова
Праг и српски сликари
Филмско вече
(извршни продуцент, сценариста и режисер: Ненад 
Огњеновић, Nira Pro Beograd, Fine Production Praha, 2012) 

15. новембар,  од 11 до 18 часова

11—12.30 часова
Мој црно-бели свет
Радионица за децу


