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18. ЕВРОПСКА НОЋ  МУЗЕЈА
14. мај, од 10 до 24 часа 

10—24 часа
Стална поставка Спомен-збирке Павла Бељанског

Тактилна поставка Додирни и осети 
Апликација на знаковном језику  

Први пут у музеју и Уметност као знак
Изложба дечјих радова У ритму музеја

Видео изложба Хероине мог живота
Отворени Дечји кутак Спомен-збирке Павла Бељанског 

Ноћ књига — музејски каталози, разгледнице, сувенири у понуди

10—24 часа
Хероине мог живота 

Видео поставка, реализована према изазову #HeroineMogŽivota, намењеном 
за публику на друштвеним мрежама, са позивом да учествују у настајању 

изложбе „Хероине Спомен-збирке Павла Бељанског“ (20. 5—17. 7).

11 часова
У ритму музеја 

Отварање изложбе дечјих радова насталих у оквиру серије едукативних 
програма „У ритму музеја“, намењених за предшколски узраст. Изложба је 
осмишљена поводом обележавања 130 година од рођења колекционара 
и дародавца Павла Бељанског у сарадњи са Предшколском установом 

„Радосно детињство“, Нови Сад.

17 часова
Боеми са Монпарнаса

Претпремијера музејске представе реализује се у сарадњи са Театром младих 
„Мишоловка“, као део пројекта Музеј младих, где су млади глумци креирали 
драмски колаж сцена у циљу контекстуализације настанка Шумановићевих 
дела. Премијера је планирана током трајања изложбе „Сава Шумановић и 

европски реализми између два светска рата“ (24. 9–4. 12).

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

19 часова
Хероине Павла Бељанског као модне иконе

Стефан Жарић, историчар моде и лауреат Награде Спомен-збирке Павла 
Бељанског, одржаће предавање вођен тезама Гризелде Полок и Ванесе 
Фридман са фокусом не само на уметницама присутним у колекцији 
Бељанског, већ и на женама различитих епоха и професија, које су својим 

појавама и ангажманима афирмисале простор музеја.

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 • Мониторинг систем д. о. о.

Медијски партнери: 
Удружење новинара Србије • Друштво новинара Војводине  

• Радио-телевизија Војводине

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 
зна ковном језику Први пут у музеју и Уметност као знак.

Изложба 
Хероине Спомен-збирке Павла Бељанског 
20. 5—17. 7. 2022. 
У завршници програма манифестације Музеји за 10 биће 
отворена изложба „Хероине Спомен-збирке Павла Бељан-
ског“. Изложбени пројекат реализује се у оквиру програм-
ског лука „Хероине“, Фондације „Нови Сад − Европска 
пре стоница културе“, а представиће седам уметница из 
колекције Павла Бељанског: Надежду Петровић, Зору 
Петровић, Милицу Зорић, Љубицу Цуцу Сокић, Видосаву 
Ковачевић, Лизу Крижанић, Лепосаву Ст. Павловић, чији 
радови чине четвртину од укупног броја дела из колекције. 
Поред њихових слика, цртежа, таписерија и фотографија, 
изложба ће укључити и видео презентације које ће пред-
ставити живот и дело ових ауторки. Посебан видео рад, 
кроз дијалошки однос између дела из Спомен-збирке 
и изабраних радова савремених новосадских уметни-
ца (МА Милице Дукић, MA Зорице Чолић, др ум. Јелене 
Владушић, др ум. Јелене Јанев, МА Монике Сигети, маг 
Јелене Ковачевић, др ум. Драгане Б. Стевановић), биће 
оријентисан на проблематизацију статуса женског ства-
ралаштва некад и сад.

18. ЕВРОПСКА НОЋ  МУЗЕЈА
14. мај, од 10 до 24 часа 

10—24 часа

10—24 часа

11 часова

17 часова

* Улаз је бесплатан.

19 часова



МУЗЕЈИ ЗА 10
Програм манифестације

16—20. мај, од 10 до 22 часа

Стална поставка Спомен-збирке Павла Бељанског 

Тактилна поставка Додирни и осети

Апликација на знаковном језику  
Први пут у музеју и Уметност као знак

Изложба дечјих радова У ритму музеја

Видео изложба:
Хероине мог живота

Отворени Дечји кутак Спомен-збирке Павла Бељанског

МУЗЕЈИ ЗА 10

16. мај

19 часова
Новосадске композиторке бр. 1 и 2
Промоција CD-a „Новосадске композиторке бр. 1  
и бр. 2“, у издању Савеза феминистичких организација 
(Ре)конекција представиће композиције које приказују 
разноврсност женског музичког стваралаштва у Новом 
Саду, одабир уреднице пијанисткиње Бранке Парлић. 
Уреднице (Ре)конекције су Вера Копицл и Силвиа Дражић.

18. мај

19 часова
Међународни дан музеја
Концерт Кате Стојановић и Укија Оваскианена

Поводом Међународног дана музеја, биће одржан концерт 
виолинисткиње Кате Стојановић, уз клавирску пратњу 
Укија Оваскаинена, у организацији Интернационалних 
сусрета виолиниста. На програму су дела Шниткеа, 
Чајковског, Прокофјева и Стравинског.

20. мај

20.22 часа
Хероине Спомен-збирке Павла Бељанског 
У завршници програма Музеја за 10 биће отворена 
изложба која се реализује у оквиру програмског лука 
„Хероине“, Фондације „Нови Сад − Европска престоница 
културе“. Поставка ће представити седам уметница  
из колекције Бељанског, а посебан видео рад, кроз  
дијалошки однос између ових дела и радова савремених  
новосадских уметница биће оријентисан на пробле-
матизацију статуса женског стваралаштва некад и сад.


