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PREDLOG MNENJA K STRATB§XTUU NAÖRTU JAVNEGA ZAYODA
GALERIJA MURSKA SOBOTA ZA OBDOBJE 1.1.2018 - 31.12.2022
ZAdEVA"

-

I.

ZAKONSKA PODLAGA

16. ölen Statuta Oböine Moravske Toplice (Uradni list RS, §t.35114,21115,25117\
35. ölen Zakona o uresniöevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, §t. 77107
uradno preöi§öeno besedilo, 56/08, 41 10, 201 1 7, I I I I 13, 681 1 6 in 6l I 17)

-

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota (Uradni list RS, §t.34107).

2, RAZLOGI ZA SPREJEM
Javnizavod Galerija Murska Sobota je v skladu s 35. ölenomZakona o uresniöevanju javnega
interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK), posredoval vlogo za podajo predhodnega mnenja
k strate§kemu naörtu javnega zavoda. V skladu s 4. odstavkom 35. ölenaZUJIK je potrebno k
strate§kemu naörtu pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in preteZnega financerja javnega
zavoda. Oböina Moravske Toplice je v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda Galerija
Murska Sobota ustanoviteljica, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja oböinski svet.
Z izdajo predhodnega mnenja bo omogoöen nadaljnji postopek sprejemanja Strate§kega
naörta javnegazavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 1.1.2018 - 31 .12.2022.

3. OCENA FINANÖNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sredstva za sofinanciranje programa dela so oz. bodo predvidena
Moravske Toplice.

v proraöunu

Oböine

4. PREDLOG SKLEPA
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice podaja pozitivno mnenje k Strate§kemu naörtu
javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 1.1.2018 -31.12.2022.
Pripravila: oböinska uprava
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Stevilka: 22/2077

Datum: L4.71.20L7

ZADEVA: predhodno mnenje k sprejemu Strate§kega naörta javnega zavoda
Galerije M. Sobota

Prilagamo strate§ki naört in prosimo, oböinskisvet, da poda predhodno
mnenje k sprejemu
StrateSkega naörta javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje
l,7. ZOlg - 31.12.2022.
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Strate§ki naört javnega zavoda Galeija Murska
Sobota za obdobje 1.1.2078 - 31,.12.2022

Sestavil: dr. Robert Inhof, muzejski svetnik
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Kazalo:

Ka2a1o...........

....,..,....................2

Osnovni podatki iavnega zavoda Galeriia Mutska

Sobota.

...

..

..

...,..3

Analiza delovanit in izvaixtia dtZavne javne sluibe iavnega, zavod,a Galerija
Mutska Sobota v preteklih 5 letih, ki le podlaga za sprejetje usmeriwe
strate§kega naörta

...........

.............6

Strate§ki naött iavnega zavodr Galeiia Murska Sobota za obdobje 1. 1. 2018-31.12.

2022..............

..........10

1

Osnovni podatki iavnega zavoda Galeriie Murska Sobota:

1.

Ime javnega zavoda: Galeija l\{urska Sobota

2.

Status: Javnizavod

3.

Naslov sedeäa: I(ocljeva 7, 9000 N{urska Sobota

4.

Matiöna §tevilka: 5616304

5.

Davöna §tevilka: 88640485

6.

Tel.: +386 (0) 522 38 34

7.

Internetna stran: www.galerija-ms.si

8.

E-naslov: info.galerijams@siol.net

9.

Ustanovirveni akt: Akt o ustanovirvi iavnega zavoda Galerija Murska Sobota pr.l. RS

/ Fax: f

§t.:

34/07 /17.4.2007)
10. Mandat direktorja:

1

1

. 1. 2018 do 31. 12. 2022

1. Mandat sveta javnega zavoda: 21,. 1,0. 2015 do 21. 1,0. 2019

12. Predsednik sveta )avnega zavoda: Jelka Geder - I(osi

t3. Ötani jlnega sveta iavnega zavoda: Irma Brodnjak, Dezider §oo§, Vesna Zadravec,
Stanislav Janöar, Milan Bogatai,Ignac Ir{eden

14. Strokovni svet: nimamo
15. Star,,ba: Galerija Murska Sobota
16. Lastnik stavbe: I\4estna oböina N{urska Sobota

a

J

Zgodovina:
Galerija Murska Sobota deluje od leta 1965, ko ie bil
pavilion arhitekta Frarca Novaka. Do leta 1971

1e

v Murski Soboti

ustanovljen Razstavni

Paviljon deloval znotai Pokraiinskegamtzeia

Murska Sobora, nakar ga je prevzela Delavska univerza. Pod nienim okriliem je deloval do leta
1978, ko so

v Murski Sobou ustanovili I(ulturni center Murska Sobota (od 1983 se ie imenoval

I{C Mi§ko I{raniec), l<tie zdrai.eval delovne enote: Pokraiinsko in §tudijsko knjiänico,
muzej, Galerijo in

I(no

Pokra)inski

Park. Z ukinitvilo KC Miöko I(raniec leta 1992 je Oböina Murska Sobota

ustanovila samostoino kulturno ustaflovo Galedjo Murska Sobota, vpisano pod §tevilko
registrskega vloLka 1/1636 Okroü,nega sodi§öa Murska Sobota,

z

dr'e 10. 11. 1992, s sedeäem

zavoda v Murski Soboti, I(ocljeva 7.

Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o uresniöevanfu javnega interesa za kulturo 0Jr.L. RS §t.: 96/1,4. 11.2002) in Statuarni
sklep §t.: 028-98/92-7
Murska Sobota

z

drte 2.

p .o.. Datum

j"fti 1992 Skup§öine

vpisa

v

oböine Murska Sobota

k

statutu Galerije

sodni register 10. 11. 7992.Po uredbi vlade Republike

Slovenije o vzpostavirvi muzejske mrei,e za izvajanja javne sluäbe na podtoöju vatstva premiöne

kulrurne dedi§öine in doloöitvi dräavnih muzejev ßJr. L. RS §t.:

97

/

20.10.2000), spada Galerija

Murska Sobota v skupino pokrajinskih muzejev oz:nom galerij za podroöie likovne umetnosd od
20. stoletja naprej. Od leta 2007 Akt o ustanovitvi javnega zavoda Galeriia Murska Sobota (Jr.l.

RS §t.: 34/0711.7.+.2007). Po zadnjem Aktu o ustanovitvi sta ustanoviteljici Javnega zavoda
Galerija Murska Sobota Mestna oböina Murska Sobota in Oböina Moravske Toplice.

Poslanswo:

I(ot

osrednja pomutska galerlla skrbi za trajno in nemoteno uvalanie javne sluäbe Y^rov^Li^'

ohranlanja, ruziskovar\a, prezentiania, razstll)anja

in

populariziranja premiöne kulturne

dedi§öine od 20. stoletja naprej. Skrbi za materialno in nematetialno kulturno dedi§öino, z odkupi,

prevzem), darili

in volili

umetni§kih del sodobne likovne umetnosti

skbi za svojo

lastno

muzejsko zbirko. Skrbi za evidentiranie, dokumentiranie in vodenje registra premiöne kulturne
ded.i§öine

od 20. stoletja naprej. Galeija lastno

muzeisko zbitko neprenehoma oblikuie rn

dopolniuje, spremlja razvoj sodobne likovne umetnosti

v

oLiem Pomurskem

in

§r§em

Slovenskem prostoru ter samostojno prire)a oböasne tzzstave sodobnih slovenskih l-ikovnih

umetnikov 20. n21. stoletja. V na§ program sodi tudi prouöevanie sodobne likovne umetflosti, ki
je 5ir§i )avnosti dosropno v obliki strokovnih tekstov v katalogilr, ki ,ih izdajamo ob posamiönih
oböasnrlr r^zstavah. Posebno skrb posveöa sodelovan ju z galerliami v Szombathely in Ingolstadtu,

s katerima skrbi za ptomocijo slovenske, madäarske in nem§ke sodobne likovne

umetnosti.

Evropskr trienale male plastike odpira njeno sodelovan)e in omogoöa prepozn^ynost Galerije tudr

v §ir§em evropskem prostoru.
Galerija Murska Sobota je ustanovliena

in

organtzuana

kot pokraiinska

galeÄja

za podroöie

sodobne likovne umetnosti, za, obmoöie kot ga doloöa Uredba o vzpostavitvi muzejske mrele za

izvalanie javne sluäbe na podroöiu varswa premiöne kulrurne dedi§öine

muzejev pradni list RS, ät.

97

/00,

in doloöitvi dräavnih

103/OO, 105/00): Apaöe, Beltinci, Cankova, Ören§ovci,

Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Pettovci, Grad, Hodo§, Kobilje, Kriäevci pri Ljutomeru,
I(uzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Ptazkrilye, Roga§ovci,
Sveti Jurij, Salovci, TiSina, Turni§öe, Velika Polana, Radenci, Razktüje, Roga§ovci, Sveti Jurij,
Salovci, Ti§ina Turni§öe, Velika Polana, Yeri,ej in Mestna oböina Murska Sobota.

Galerija Murska Sobota dokumentira

in

evidentira zbirke na terenu. Dolgoroöni zadan ctli

Galedje Murske Sobota je dokumentitanje, evidentiranje in ryis v register vse ptemiöne dedi§öine

od

20. stoletja naprei,

ki

se nahaja na obmoöju,

ki g, po zgoruj navedeni uredbi pokriva Galeiia

Murska Sobota. Na§ namen ie rpisati v register prav vsa umetni§ka dela, ki se nahaiajo v iavni

lasti, pridobiti öim veö dovoljenj za r,pis del, ki se nahajajo v zasebni lasti in ftot posebni del)
evidenriranje

in dokumentiranie del posameznih pomurskih umetnikov, se pravi dokumentiranie

in evidentiranje del, ki

se nahajajo trenutno

v slikarskih ateljejih. Na leto smo si zadah, da bi

takSen naöin obdelali dela vsaj enega umetnika. Galedja Murska Sobota

skupinske, tematske

prreia

na

samostojne,

in §tudijske t^zstave domaöih in tuiih likovnih umetnikov. Poleg tega 'tma

Galerija Murska Sobota v svoji staLni zbirki 705 eksponatov, ki so spravljeni v depojih.
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strate§ke sa naörta:

Stalna zbitka,:
Galeriie ie doslei 705 eksponatov od tega 222 sltk,103 skulptute in 380 del na
papirju (od tega 183 grafft n 149 risb. Vsa dela so inventanzitana in drgitalizrrana ter zavedena na

V stalni zbirki

spletnern portalu Maseumlsi. Zaosttnkov ni, sai

V

naöi stalni

se

umetni§ka dela drgitalizirajo sproti.

zbirki so doslej predstavl)eni sledeöi avtorji: Andrei Äidiö, EIma AIi6, I(osta Angeli

Radovani, Taiana Anto§ina, Apollonio Zvest, Silvije Arc Popoviö, Drago Bac, Ehsabetta Bacci,

Igor Banh, Hermann Bartels, Dubravko

Baumgartn er, Katla Bednaük Sudec Nikolai Beer,

Mirsad Begi6, Rud.i Ben6tik, Franc Bencak, Saöa Bezjak, Date Birsa, Bogdaniö Peru§ko, Mattina

Bohat, Bogdan Boröiö, Ivo Bo§njakovi6, Mirko Bratu§a, Jakov Btdar, Hellmuth Bruch, Irena
Brunec, Darwin Butkovid, Anton Buzed, Dragica Öadeä, Matej Öepin, Robert Öernelö, Sandi
Öervek, Rastko Öiri6, L"drrlav Danö, Marika Danö

-

Roth, Oliveta Dautovid, Tone Dem§ar, Joäe

Denko, An&zej Dluzniewski, Slavomir Drinkovi6, Bo§tjan Drinovec, Vesna Drnov§ek, Georg
Eisler, Jo Enzweiler, Jadranka Fatur, Dominik Fras, Christian Frosch, Zoltan Gabot, §tefan
Galiö, Matlai. Geder, Rupprecht Geiger, Ma:-Jn Geszler, Gustav Gnamu§, Zlatko Gnezda, Ewgen

Gomdnger, Endte Gonter, Bogdan Grabuloski, Herman Gvatdjanöiö, Heinz Gruchot, Marjan
Gumilar, PetarHadLi

-

Bo§kov, §tef^n Hauko, Norwey Hebler, Ulf Hegewald, §7ilhelm [-{gi]iger,

Lzszlo Horvath, Joi,e Howat

- Jaki, Zdenko Huzjan,

Ljubo Ivanöi6, IGrel Jakob, Zmago Jerai,

Andrej Jemec, Olga Jevri6, Zdravko Joksimovid, Mihal I(iral, Suzanne I(iraly - Moss, Ferenc
I{iraly, Joäe I{olo§a - I(olo§, Silvester I(omel, Franc I(uhar, Silvester Plotajs, I(ulöat Priska, Janez
Edo
Lenassi, Joseph Linschinger, Lojze Logar,Ignac Medefl, Franc Mesariö, Btanko Milju§,

Murti6, Ben Mutho fer, zortn Nastiö, Petet Nieman, Jo Niemayer, Ifte§imir Novak, I(oloman
Novak, Ditka Petkoyi6, Ratko Petri6, §t.f^nii" Petriö, Hadrian Pigott, Peter Pongratz, Gregor
Boris
Putgaj, Vesna Popri,an, Zmago Posega, Vladimir Potoönik, Mfuko Rainar, France Rotar,
Spacal,
Sa)ovic, Jochen Scheithauer, UIi Seidler, Mojca Sekuliö Fo, Julie Six, Moica Smerdu, Lojze

Hubertus Spoerri, Peter Staechlin, Anton Stankovski, Du§an Sarotar, Natalija §.-go, Christian
Thurner, Vanina Topi6, Joäe Tismkar,Drago Tr§ar' Du§an Tr§ar, Tugo §u§nik'
Tlrinkhauser

-

Vid.iö, Nande Vidmar, Borut Vrld, Alenka Vidrigar' Andr6
Joäe Tisnikar, H. W. Trvardzik, N{ilun

Volten, Ludr.ik Vreöiö, Zarko Vrezec, Joäe \rrööaj, Srdjan Vukajloviö, Aleksander Vukan, Sime
Vulas, Mojca Zlokarrik,Ludwig Wilding, Martin Willing in Milica äarkovrö. Celotna stalla zbijka

Galerije Murska Sobota ie s pomoöjo programa GÄLIS inventarizirana

in

dtgltaltzi;ana ter

s

pomoöfo spleta dostopna §ir5i iavnosti.

Od leta 2009 tudi sproti urejamo prenose avtorskih pravic odkuplienih in doniranih del za stalno
zbirko na Galerijo Murska Sobota. Prenose avtorskih pravic urejamo tudi za taza). Za dela
slovenskih umetnikov imamo veöinoma urejene vse avtotske pravice. Najveöje
poiavljaio

teÜ,ave

Pa

se

pri delih avtorjev z nekdanjih fugoslovanskih republik, kier ie teLko naitt zakonite

dediöe.

Evidentiranje premiöne dedi§öine:
Pri dokumentiranju umetni§kih del na terenu se sreöujemo z dvojno problematiko. Ena )e ta, da
umetni§kih del v Pomurju ni ravno v velikem §tevilu, drugi ptoblem Pa ie ta, da zasebni lasuriki

ne dovolijo dokumentiranja svojih del. Tako da se ta dela evidentirajo kot celota, torei kot
posamezne zbfuke.

Stanie objekta:
Zgradba Galerije Murska Sobota, ki je v lasd ustanovitelja Mestne oböine Murska Sobota, ie stara

37 let.V samo stavbo

se je

v preteklosti vlagalo izredno malo, tako daie zgradba v slabem staniu,

ki zahteva temeljito obnovo.

Financiranje in sredswa:
Galerija Murska Sobota ie ßnancl;ana s strani Ministrstva za kulturo in v mani§em deleäu s strani
ustanoviteljev

-

Mestne oböine Murska Sobota in Oböine Moravske Toplice.

Sredstva s strani Ministrstva za kulturo za delovanie Galerije Murska Sobota v

-

programski stroöki: 21.300,00€

-

plaöe:179.721,0rc

lett 201'7:

splo§ni stro§ki delovanja: 1.7.372,0tr

Od Mestne oböine Murska Sobota dobimo

4.000,00€ za investicije

v stalno zbirko, od Oböine

Moravske Toplice pa 1.500,00€ za stalno zbirko ifl 3.000,00€ za financ'ranie tekoöe potabe. Od

leta 2077 imamo z Mestno oböino Murska Sobota pogodbo o upravljanju zgradbe.
naslova dobrmo

3.

000,00€ za sprotno inves ticii

sk

o v zdrä ev

7

ani

e ob j ekta.

lz

tegt

Kadri:

V

Galeriji Murska Sobota je trenutno zaposlenih pet oseb: dirsk1e1, raöunovodja, kustos,

muzejski vodrö in delavec s posebnirni znanli. Strokovni tzpttrz muzejske stroke imata dve osebi
direktor in kustos.

Razstave:
Razstavni program vsakoletno pdjavljamo v skladu in okvirih na§ih finanömh moänosti. Razstave
so glede na okoli§öine dobro obiskana. Tudi medijska pokritost je dobra, saj je domala vsaka na§a

r^zst^va

Ü,e

na dan otvoritve predstavljena na RTV SLO 1. Izjemno slabo pa so na§e r^zstave

pokrite v lokaLnih medrjih, pri öemer se predvsem v naöih spletnih medijih naidemo stihijsko,
sploh. Vsi programi so
pravoöasno

v

preteklih desetih letih bili

v

öe

skladu s prijavo programa rcal:zrari

in natanko tako, kot je bilo naörtovano. Odstopanj ni bilo. Na samih otvoriwah

je

najveö obiskovalcev ob razstavah pomurskih umetnikov, medtem ko so najbolj obiskane r^zstave

mojstrov slovenske likovne umetnosti, se pravi klasikov visokega modemizma. Odhöno so
obiskane tudi samostojne ali skupinske razstaye umetnikov rnlajöih generacij. Najslab§e obiskane

so razstave tujih umetnikov, ki so stroSkovno hkrati tudi najdraZje. Najvi§je stro§ke pri
orgarizac\i t^zstzv predstavljajo stro§ki transporta 'tn zavarovanja umetnin.

Slovenska mesta

se med seboj

ne glede na telativno ma)hne medkrajevne ruzdalje- znaöajsko

-

zelo razTlkujelo. Za Mursko Soboto je znaöilno, da je med vsemi umetnostmi: gledali§öe, koncerti,

litetarni veöeri, ravno za likovno umetnost naimanj zanknania. Da nam je kllub temu uspelo iz
Galerije Mutska Sobota ustvariti

tiv

orgarizem, ki komuricra z mestom, je biemen uspeh. Na§e

oböinstvo pokriva vse starostne skupine,

pri öemer je med obiskovalci opazin

öedalje veö

pdpadnikov rntaj§ih generacij. Odliöno so obiskani tudi na§i pedago§ki in andtagoSki programi.
Tisto, kar se nam zdi manko, je to, da nismo najbolj zadovoljni s samim obiskom t^zstav samih

po sebi po otvoritvi. Obiskovalci

se navdu§eno udeleäujejo spremljevalnih programov: likovnih

delavnic, strokovnih vodstev po razstay^h in predavani, medtem ko pri samostojnih ogledih
tazstav beleZimo manjSi obisk.
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Ptojekti, ki so pritegnili naiveö obiskovalcev:

o
o
o
.

Öervek, Meden, Mesariö, Rajnar (19. 1. - 21. 3. 2012)

o
o

l<bor i<stalne qbirke Galeije Marska Sobota (26. 2.

Drago Tr§ar. Portreti (14.11.2013
Marlenka Stupica. Ilaslracije

(3.9.-

-

15. 1.2014)

14. 10.2014)

Ignac Meden. USTVARITT,'E (27. 11.2014

Nakljuüa

IV

(14.7.

- 11.2.2015)

- 29. 4. 2015)

-7.9.2016)

Projekti, ki so se izkazalu kot neuöinkoviti:

o

Evropski trienale male plastike 2070, Deljene identitete. Objekti na
(10. 12.2010

o
o

-

24.3.2011)

Ci-ril Cesar. Kipar in oblikoualec (3.

Dare Birsa. Slike Q5. mai

-

4.-

18.

5.2014)

22. jlurlrij 2017)
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n/i

med arnetnosy'o

in diiajnon

do 31. 12.2022

Naloge in spremembe v strategiii Galeriie Murska Sobota:
Galerlja N{urska Sobota je pridobila Pooblastilo za opravliartie dri,avrre iavne sluäbe muzejev in

galerii.

S sr.ojimi izbrarurnt rtzstavami ie pridobila status ene izmed

sedmlh slovenskih

najpomembnej§ih galeri). Hkrau je GalertjaN[urska Sobota eraizmed sedmrh slovenskih galerij, v

katedh se razsravlianie upo§teva

s

strani N{irustrstva za kulturo

svobodnega umetnika. Razstavni program je

-

pri

podalj§evaniu starusa

kot del strate§kega naörta - sestavljen v skladu

z

Ustanovifyenim aktom tn zgoraj navedenimi tei,njarit, torej tako, da pripornore k prepoznavnosti
galerije

v

domaöem rn §ir§em mednarodnem prostoru, od zaposlenega strokovnega kadta pa

zahtevavisoko stopnio profesionalnosti, kdti§ke odgovornostr in profesionalne etike.

Razstavni program

zmoänostmi ter
razstav

v

ie zasnovan v

skladrt

z

skladu s na§imi kadrovskimi, Prostorskimi

in

finanönimi

anaizo stanja institucije. Pri tem ie tteba omeniti, da bomo §tevilo

v posameznem letu malce zmanjöali, in sicer nele':-a finanönega, temveö tudi

praktiönega

nzloga. Razstavni program bomo skrai§ali na §est tazst^y letno, od katerih bosta vsai dve dvo)ni

ali trojni razstavi. Se ptavi §tiri razstave v vseh prostorih Galerije. Dvoini
istoöasno ena razstaya
te111

r.,

r

zst^Yi tako, da bo

mali galeriii, druga pa v veliki galeriji. Pri morebitni troini razstavi pa

r^zst^vnima prostoroma pridruäi öe balkon kot posebno manj§o tazstavi§öe.

V

se

primeru

istoöasnih dvojnih r^zst^v si prizadevamo, da bi v en razstrrni Prostor dali domaöega umetnika, v

dlrgi razstavni prostor pa §iröe

slovenskega

ali tuiega umetnilm. Na tak naöin se pridobita v

nekem preseku istoöasno dve razliöni strukturi obörnswa. Veö)e rn pomembne)§e razstave bodo
tako trajale od dva do tri mesece. To je nekako sprejemijiv tok, v katerem si zainteresirana iavnost

in likovni kiitikr iz drugih slovenskih mest lahko pridejo ogledati r^zsta\:o ter imaio
dovolj öasa, da je njihov öasopisru ali televizijski prisper.'ek
raöunamo tudi na veöjo odmevnost
delovanja.

v medijih in

V tak§nih posebnih primerih

se

§e

§e vedno

vedno akrualen. Hkrati s tem lahko

poslediöno tudl veö)o prepoznavnost na§ega

bo torej veö denarja namenilo katalogu, hkrati pa bo

ostalo r,,eö öasa za priptavo ustreznega spremljevalnega programa: likoYne delaYnice, vodstva po
razstavah, sreöanja z umetniki, morebitna kompatativna predavanja z diapozitivi..'.itd' Ostale
v
r^zstaye, ki zahtevaio manjSi obseg logisnöruh priprav in maniöi obseg örudriskrh ur, r4oäenih
pisanie strokovnega besedila, bodo na ogled v roku naimani treh in naiveö §tirih tednor'.
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Razstavni program sem razdelal

v

grobem, rudi utemeljitve posameznih r^zstztv so samo

nakazane. Podrobneie bodo razdelane ob vsakoletnih, terminsko natanönih prljavah Programov,

ki jih vsako leto po§iljamo na N{rnistrstvo za kulturo. Razstavni program je sestavljen a
osnounilt sk/opou,

ieslih

pri öemer si bomo prizadevali, da bodo na§i vsakoletni programi kar se da pestri,

r^zst^ve, kr si bodo sledile, pa se bodo med seboj bistveno raz\lkovale. Razstavni program sem
razdelil na öest smisel:nih in razliönih tematskih sklopov:

1. Pomurski akademski ükovni umetniki

2. Klasiki slovenskega modernizrna in stednia genetacija slovenskih umetnikov
3. Mlaj§a generacija slovenskih likovnih umetnikov
4. Mednarodne razstave
5. Izmenjalne

tazstave z slovenskimi galeriiami in ostale §tudiiske ter

tematske tazstave
6. Stalna zbirka Galetiie Murska Sobota

Ti

tematski sklopi pa med seboj niso strogo loöeni, sai ie posamiöen umetnik lahko hkrati

pomurski umetnik in hkrati klasik visokega modernizma, pa sodi med Pomurske akademske
umetnike in je hkrati pripadnik mlai§e generaciie likovnih umetnihov.

1.

Pomutski akademski likovni umetniki

S tem sklopom nameravamo permanentno ptedstavljati v smislu oböasnih samostojnih

ali

skupinski tematskih r^zstav in spremljati delo Pomurskih likovnih umetnikov kot so: Igor Banfi,

Nikolaj Beer, Dubravko Baumgartner, Sandi Öervek, Marlan GumiJar, Zdenko Huzian, Ignac
Meden, Franc Mesariö, Mirko Rajnat, Äleksandet Vukan.

Poseben sklop pa sestavljajo skupinske, §tudijske, ptoblemske

in priloänostne tazstave, ki pa

so

stvar dogovora. Prav tako ie potrebno usposobiti malo galerijo Galerije Murska Sobota. Od ene
samostojne r^zstave do druge mine pri posameznem umetniku v poryreöju sedem let. TakSno
öasovno obdobje je nekako narekovano od samih umetnikov. Ker

v tem öasu umetnik

nima

zadosti del, da bi napolnil celotno galerijo in pokazal kaj novega, za razliko od prej§nje r^zstave,

se mi zdi uporaba male galerije sijajna moänost za zapoltitev tega manka, hkrati p^ tudi z^
prezentiranje umetnikove navzoönosti. V öasu med omenjenimi sedmimi leu se da namreö v mali

galeriji postaviti zanimivo samostojno §tudijsko razstavo s posebno tematiko

ah.

pa majhno

samosto)no razst^yo, v kateri posamezni umetnik predstavi svoia nainovej§a dela. Predlagane so

1l

naslednie prelirninarne teme: mali format, dela na papirju, figura
posamezna bawa, recimo örna. Öe

v tem pdmeru

ali tematsko

a'nali7trana

zaradi morebitnih finanönth sredstev ne bo

mogoöa izdaya kataloga ah zloüenke. se lahko strokovno besedilo namesto tega objavi v kakSru
za
osrednie slovenski liliovni razstavi. Mala galedia kot samostoina entiteta bi bila ustrezfla tudt
predstavitev mladrh slikarjev, ki so ravnokar konöali Akademiio za likovno umetnost in

§e

nimaio

dovolj del, da bi ustrezno zapolnrli celotno galeriio. Smiselni öasovni razkonk med ponovno
je
let'
samostojno razstllyo domaöega umetnika v vseh prostorih Galerije Murska Sobota 7 do 10

V sklopu samostojnih t^zst^v Pomurskih likovnih umetnikov

nameravamo vkljuöiti memorialne

t^zst^ve, s katerirni se bomo spomnili domaöih pokoinih likovnih umetnikov: Ladislava Danöa,
§tefana Galiöa, Loizeta Logarla rn Ludvika Vreöiöa ter tako omogoöili, da bodo
svojimi deli

2.

§e

ti umetniki

s

vedno neposredno navzoöi v na§em likovnem Pfostoru.

Klasiki slovenskega modernizma in srednja generuciia slovenskih
umetnikov:

V tem poglavju

gte z^ §ir§e slovenske umetnike,

ki so uveljaviJi tako v Prostotu biv§e Jugoslavije,

v prostoru Republike Slovenije in v §ir§em svetovnem prostoru. Vsi ti umetniki

se danes smatrajo

za klasike slovenskega visokega modernizma in imaio za seboi §tevilne domaöe in mednarodne
tazst^ve

ter nagrade, §teyilne kriti§ke

zbikah. Skratka

gre

zapise,

njihova dela pa so

v

§tevilnih domaöih in tuiih

z^umetnike, ki so dosegli v svojem delovaniu velik ugled. Veöina izmed njih

je bila ali je profesorjev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Liubliaru,
posameznik med njimi pa je tudi ölan Slovenske Akademi)e znanosti

in umetnosti.

kak§en
Stednia

ki
generacija slovenskih umetnikov pa je tista, ki si ie prav tako priborila doloöeno stoPnio ugleda,

ga zvsako naslednjo t^zst^vo

§e nadgtaiuie.

Tudi v tem sklopu ni nujno, da bo ölo izkljuöno za

tudi v
samostoine t^zst^ye posameznih umetnikov, saj bodo nekateri med niimi vkljuöeni
tematske t^zstave. Nekatete razslaye

bomo organtzl::ah neposredno z avtorli, ostala pa v

smislu

izmenjalnih r^zstav z ostalimi slovenskimi galeniaml

3. Mlai§a generaciia slovenskih likovnih umetnikov

V

tem sklopu nameravam

o

razstavl)ati dela mlaj§e generaciie likovnih umetnikov,

ki je

öele

zakljuöila §tud.ij in i§öe prostore in moänosld za svoje prve predstavitvene samostoine razstave'
prav tako pa flamerav
razstavljati dela umetnikor., ki nimajo formalne izobtazbe' a so nase

^tno

opozorili z

originalunostio svoiega likovnega izraza. Taköen primer smo

v

preteklosU imeli

z

Matejem öepinorn, kr ie .r,eljal za tenavadno odkritie rn kateri ie po razstavi v Galeriji Murska
je bilo tudi z
Sobota zaöel dobivati povabila s süani razhönih pomembnih galetij. Podobno
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grafrkom Matjai,em Gederiem, street artistom Gregorjem Purgajem in fotognfinjo Nata§o I(os,

ki smo;im omogoölhrazstave v

na§i galeriji ali pa smo

jih povezali z razstavl§öi v tujini, kier so

dobfi vabila za nadaljnle t^zstave in §tevilne obiave v tujem uglednem usku.

4. Mednatodno sodelovanie
Glede na pornanjkanje sredstev in zaenkrat ne preveö veliko zanrnan)e domaöe javnosti

z fiie

umetnike, bomo obdräali Ie tiste tazstave iz tuiine, ki so po svoiem karakteriu izmen)alne. Razlog

temu je ne le splo§no nezadrnanie domaöega oböinswa do tuje umetnosd, temveö tudi iziemno
visoki stro§ki, ki jih zahteva orgznizacija tuiih t^zstav. V prihodnosti tako ne bomo organtztah
mednarodnih t^zstav, pri katerih je bil opazen zelo velik razkotak med sredstvi, porab\enmi za
r^zstayo, in obiskom teh razstav. Lep primer tak§nega nzkoraka sta bili recimo iziemno zahtevni

razstaviEnopski trienale naleplastike 2010.

ter leta 2072 nzstava Fmrn

Page To Space

Deljene identitete: Objekti na

/

Od strani

do prustora.

ny'i

med umetnostjo in diTajnom

Ne glede fla to, da so bila

na

omenjenih razstavah predstavljena dela klasikov modernizma kot so Matcel Duchamp, Andy
\ü7arhol, Roy Lictenstein, Keith Hadng

in §tevilni drugi umetniki, od katerih so nekateri bili doslej

prviö v Sloveniji predstavljeni ravno v galeriji Murska Sobota, obisk teh izjemno pomembnih,
zahtevnih in dragrh razsta.u ni bil tak§en, kot smo priöakovali. Zato sem nam zdiio smiselne le
izmenjalne t^zst^ve, pd katerih ne promoviramo le tu)ega umetnika pd nas, temveö hkrati tudi
na§ega

v tujini. V okviru mednarodnega sodelovanja potekajo dobro uteöene izmenjalne r^zst^ve

Galerije Murska Sobota zMuzeiem konkretne umetnosd v Ingolstadtu. Izmenjava poteka tako,
da eno leto mi gostimo ingolsdtadsko razstavo, naslednje leto pa oni gostijo na§o tazstavo. Ravno

tako smo vzpostavili sodelovanje z italijansko umetni§ko revijo Juliet,tako da mi gostimo njihove
r^zst^ye

v Galeriji Murska Sobota, oni pa na§e v Museo dArte Moderna Ugo

Carrä

v Muggi in v

galedji Mini Mu v Trstu. Te izmen)ave razst^v so vsakoletne. Obstaja tudi moänost organizirania

skupnih tazsta.v. Obstaja pa moänostrazstavljarrja kvahtetnih tujih umetnikov tudi na enosüanski
naöin, totej samo

v

na§i galeriji, öe si

u umetniki pridobijo od svojih dfi,av tn

ambasad vsa

potrebna sredstva za organiztranje samostojnih tazst^ya. Tovrstni razgovoÄ z doloöenim t"iimi

umetniki äe potekajo. Potekajo tudi dogovori o izmen)alnih tazstava z Muzeiem Moslavrne iz
I(utine na Hrva§kem.
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5

. lzrnenia,lne razstave:

Galerlja l\{urska Sobota )e vzpostavila odliöna sodelovanja

z Galertio BoLidarJakac I(ostanievica

na I(rki in l{oroöko galerijo likovnih umetnostj. Z obema galetliarna si prizadevamo tt
sodelovanja narediti za üadicionalna. Ta sodelovania bodo potekala tako v smislu izmenialruh
r^zst^y,katerih namen ieizrnenlavati in predstavl)attv drugih slovenskih kraiih tako stalne zbi-tke,
kakor tudi dela §e äiveöih hkovnrh umetnikov. Prav tako bo v prihodnosti veö poudarka na
kooperativnih razstavah, ki tako v medijskem kakor sicer§niem prostoru pomeniio pomembno
osveäitev, hkrati pa

z

ractonalnim pristopom omogoöajo ustvariti r^zstavo

publikacijo, kakrSne si posamezna galerija ne
kooperacije sta r^zst^va

in

bi

s

sptemljaioöo

mogla privo§öiti. Zgleden model

katalog retrospektive Du§ana Tr§aria,

tak§ne

ki ie nastala v kooperacili

z

Galerijo BoäidarJakac I{ostan)evica na Krki.

prav tako smo odprti

51tdt

za öir5a sodelovan)a, kakröna je na primer drL,avrtt ::azstavni proiekt ob

90 letnici DrugaTröaga, pri katerem sodelujejo: Galedia BoLidatJakac Kostanjevica na IGki,
Galerlia Murska Sobota, Galenia Pre§ernovih nagtajencev Krani, Koto§ka galeila likovnih

umetnosti, Mestna galeija Ljubljana, Moderna galenja Liubtjana

in

Obal-ne galerije Piran.

Naörtujemo rudi sodelovznla z Umetnostno galerijo Maribor. Vsa) na vsaki dve leti pa bomo

gostili razstavo posameznega pre§ernovega nagraiencz iz Galerije Pre5ernovih nagraiencev Krani'
Odpira se nam tudi moänost izmenf av z Galeijo ZDSLU v Liubljani. Medgaleriisko sodelovanie
je moäno samo

z galeiiamtistega

navadnimi razstavisöi.

V

ali podobneg tanga, se pravi s sotodnimi instituciiami,ne P^ z

Murski Soboti pa naörtujemo nadalievanje sodelovanj s Pomurskim

muzejem in Mil(K-om Murska Sobota.

V prihodnje

nameravamo pripraviti tudi zahtevno tematsko t^zstavo z naslovom: Osamlienosti.

Izrazi tesnobe v delih prekmurskrh umetnikov. Prav tako pa imamo v naörtu pripraviti r^zst^vo,

rr kateri bomo predstavili izbnna in

najkakovostnej§a

ter

najpomembnei§a dela

Lz

mutskosobo§kih zasebnih zbirk. Obe tazstavi bosta smiselno postavljeni v leto 2019, ko se bo
p

nznov

ala

s

toletnica prikliuöiwe Prekmuri a Krali evini SH S'

14

6. Stalna zbirka:

I(ot je navedeno pn anahzi stanja, imamo v

stalni zbirki Galerije Murska Sobota doslej 705

umetni§kih del. I(er nimamo prostorov za stalno postavitev izbora

iz

stalne zbrke, so dela

shranjena v depojih. Vsa dela so sicer digitalno dostopna, vendar to ni konöni smoter sestavliania

in obstoja

stalne zbirke.

Da bi se stalna zbika usüezno popularizirala in prezentirala, bomo v

pdhodnjih letih dali velik poudarek na pripravljaniu razliönih tematskih izborov, s katerimi bomo
stalno zbirko predstavili

v

smislu razltörlh oböasnih t^zst^v. Prav tako i§öemo moLnosi

za

ptezentaci)o izbranih del iz stalne zbirke v lokalnih javnih oböilih.

Pdoritete:

.
o
o
.
o

vsai dve dräavno pomembni razstavi letno

htduik

VreEä. Memoialna rarytaua slik in

isb v sodelovanju s Pomutskim

muzejem

Drago Triar. Nsbe naiEonskem papiryt
Dialog, umetnil<i

iz Ingolstadta in Murske Sobote
Izbor del na kvadratni osnovi iz stalnih zbirk ingolstadskega muzeja in

Hommage a Squarz

Galeriie Murska Sobota

o

Osamlenosti.

o

Izbot iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota

Irya{

tesnobe

u

pnknurskem slikarstuu iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota

Pedago5ki in andtago5ki del:

I(er

so na§i pedago§ki

§e nadalje nzvliah.

in andrago§ki programi odliöno obiskani, bomo v prihodnje te dejavnosti

V Galeriji Murska Sobota poteka dobro uteöen

muzejska vodiöka Jelka Geder

- I(osi (program

pedago§ki del, ki ga izvajata

Pruii u Galeij) in kustodinja pedagoginiz kma

Btodnjak (vodswa in predavanja za oüoke in mladino) tet andrago§ki del,

l<t ga izvaia dr.

Inhof (vodswa, tiskovne konference, ptedavanja). Ptaktiöni pedago§ki del (likovne
poteka

v okviru

pÄzzdevanj muzejske vodiöke,

Robet

delavnice)

ki otrokom in mladini ob strokovni

asistenci

izbranih likovnih pedagogov omogoöa spoznavanje likovnih tehnik in materialov. Delovanje
poteka v posebnem prostoru, ki je namenien likovnim delavnicam, v samem razstavi§öu
galedje. Odziv je tako velik, da menimo tovrstno dejavnost öe razöiriti.

K

n nna)

temu mislimo dodati

tudi prilagojena predavania za miadino o svetovno znanih umetninah.

Vodstva po

:u;zsta.vah

so vedno

- v

skladu s programom

-

en teden po otvoritvi

razstave.

Termini predavanj bodo v razliönilr medijih objavljeru vsaj en teden pred dogodkom. Namen

takih predavanj je oböinstvo seznaniti

z

zgodovtno umetnosti na »aktiven« naöin. Oböinstvo

l5

lalrko ob predavanjih na licu mesta r.pra§a, kay jilr zarimav zvezi s predavano ptoblematrko. Prav
tako oböinstv-u ni potrebno iskati rn brati obseänih kniig o posameznem umetniku, sa) s
tzbjf]alt'
predavan)i dobijo strnjeno podobo delovan)a in pomena nekega slikaria. umetruke bomo

iz

razyönsh umetnostnozgodovinskih obdobi).

zgodovino umetnosti, nlen

Na ta naöin oböinstvo dobi tudi vpogled v

nzvq in njene tendence. Hkrati ie namen takih

'tzostritev posameznikovega likovnega okusa' Programl,

vzgoien, saj gre za

predavani tudi

ki jin

namefzvafrro

izvaiattv sklopu pedago§keg^ Ptogtama so: Prviö v galeriii (program za vrtöevske otroke), Drugiö
v galeriji (program zatöencedruge triade O§), Seznanimo se z aktualno r^zst^vo (za uöence O§

delavnice

z naslovom V atelieju Pike ln Packe, Poöitrri§ke
na temo aktualne t^zstave in posebne likovne delavnice, ki so vezane na Posamezno

tazstavo,

tet

in

dijake S§;,

[kovne delavnice za

drurLine

razstlrya izdelkov, nastalih na naSih

likovnih delavnica v lzlotbr na vzhodni strani

galerije.

V

naslednjem petletnem obdobju flameravamo

umetnike: l-,eonardo

d.a

v okviru

Vinci, Carrauagio, Atbrecht Dürer, Pablo

predavani predstaviti naslednie

Picasso, Jackson Polock

ln

Francis Bacon'

prav tako bomo pripravili predavania 1z posameznih umetnostnozgodovinskih obdobii;
impresionizem, kubizem, futurizem, nadrealizem, Land Ärt itd. Prav tako imamo v naörtu
pripraviti n:di predav ania o murskosobo§kih likovnih umetnikih. Namen teh
§ir§emu oböinstv'u prilagojenih predavani

- poenostavljenih

- je ptedvsem eden, nauöiti liudi

in

gledati in videu

umetniska dela. Ob predavanjih iz klasiöne zgodovine umetnosti imamo v naörtu'priptaviti tudi

oböasna tematska

ali

problemska predavanja,

pÄ katerih bomo

oböasno vabili gosnrioöe

predavatelje. Prav tako tzvaiamo tazliöne likovne delavnice za odtasle.

pri naöttovanju

nasrh pedago§krh

Sloveniie upo§tevam

o

in andragoökih ptogramov v sodelovaniu

dfi,avrre prazmke

s Skupnostjo muzef ev

in posebne dneve: Dan kultute,

Mednarodni dan

dan
muzejev, poletna muzejska noö, Teden otroka, Evropski dnevi kulturne dedi§öine, Ta veseli

kultute in ostale spominske dneve.

Cilfna publika:
oböinstvo'
S svojrmi programi mislimo nagova{ati tako lokalno, §ir§e slovensko, kakor tudi tuje
Naöa ciljna publika so vse starostne skupine, tudi naimlai§i obiskovalci,za katere imamo posebno

prilagojene programe. Nase oböinsrvo delimo na fksni
sod-iio obiskoyalci,

n

uaiabilni del. Pod fksni del oböinstva

ki ,ih likovna umetflost dejansko zankna ah jih

zaöenia zanimati

in so ali

ki se udeleZi le
postajaio naöi stalni obiskovalci. Vanabilni del pa predstavl)a enkratno oböinstvo,
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toöno doloöene t^zstaye in to ne zaradi razst^ve same, pa zaradi razstavljalca. Sem sodijo
ptedvsem umetnikovi prijatelji, sorodniki
zantma

in

sosed)e,

ki pa irh likovna umetnost praviloma

ne

fksni del publike. Fiksru

del

in se zaradi na§tetih razlogov teäko preideio tz uaiabilnega

v

publike tako namerav^mo poveöati iz §ir§ega bazeoa na§ega prebi'r,alstva. Pri mlai§lh obiskovalcih

k temu izjemno dosti pripomorejo na§i spremljevalni programi. Z veseliem ugotavliamo,

da nam

fe z na§im delovanjem uspelo vzgoJia zahtevno in pronicljivo oböinstvo. Poseben poudarek pri
snovaniu na§ih spremljevalnih Programov daiemo ranliivim skupinam.

Stalna zbitkainzbfualna politika Galedie Murska Sobota:

I(ot

je navedeno

v

analtzi stanja, je

v stalni zbtki Galerije Murska Sobota doslei 705 eksponatov,

od tega 222 shk,103 skulpture in 380 del na paptiu (od tega 183 gtafrk

n

149 Äsb). Za nakup del

za stalno zbirko Galerije Murska Sobota imamo na letni tavni na razpolago 5.500,00€. Od tega
nam 4.000,}CF. zagotzvlja Mestna oböina Murska Sobota, 1.500,00€ pa Oböina Moravske Toplice.

Vendar pa

rr

vsakoletni ravni pridobimo skupaj

z

lastnimi sredstvi umetni§ka dela v

Z

rrametom, da bi se sestavila öim boli

vrednostnem razponu od 20.000,00 do 50.000,00€.

Celotna staLna zbtrka

je

zavarovana po letnih policah.

promrnentna stalna zbtrka in da ne bi odäirali prostora

v

depojih, bomo vse bodoöe nakupe

rzvalahiz dveh jasnih in preglednih sklopov:

t. Odkupi referenönih del pomurskih likovnih umetnikov
2.

Odkupi refetenönih del klasikov slovenskega visokega modernizma in
rnlaj§e generacije 5ir§e slovenskih likovnih uswarjalcev ter tuiih umetnikov, ki so
tazstavlialu v Galeriji Murska Sobota.

Nakupov nepomembnih umetni§kih del,
dedi§öine, ne bomo

'uvaiah,

ki ne predstavljajo

pomembnega dela premiöne

prav tako tudi ne bomo spreiemali takih donaci).

Zbl;ralna pohdka za stalno zbirko Galerije Murska Sobota

ie

sestavljena tako, da preko

eksponatov v stalni zbirki govori o preteklem razstavnem delovanju Galerije Murska Sobota. Pri

tem si prizadevamo, da bi od vsakega umetnika, ki je pri nas razstavljal, imeh v stalni zbirki vsaj
dve njegovi deli. Pri domaöih pomurskih umetnil<ih pa izbori za stalno zbirko Galeriie lr{urska
Sobota, ki je po statusu pokraiinska galerija, potekajo na dva naöina, na hoiTontalniin uerlikalniah
kuruttlatiuni naörn. Pn

i horizontalni naöin zbuanja ie dokumentarnega
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znaöaia, saj hoöemo

v stalru

zbilki imeu zastopana vsa dela pomurskih akademskih umetnilov. Teh del ni nuino, da;e dosu,
sai je dovol), da so

v na§i zbiu.l<t zgolj predstavljeni. D-g,

naötn pa ie vertikakri ali kumulativru

naöin, pri öemer si prizadevamo na razhöne naöine pridobiti vrhunska dela najbolj prominentnih

pomurskih umetnikov. Torei, pridobiti hoöemo dela,

ki so izjemnega pomena po svoji

enkratnosti in izjemnosti. Pri tem kohöinsko nismo omejeni, saj jih hoöemo pridobiti öim veö

z

namenom, da bi se znottaj na§e stalne zbtrke ustvarile zbirke na§ih posamiönih umetnikov, ki so
pomembni in referenöni tudi v driavnem merilu: Nikolaia Beera, Mirka Bratu§e, Sandija Öerveka,

Roberta Öernelöa, Mar)ana Gumilarja, Zdenka Huzjana, Ignaca Medena, Francz Mesariöa in
Mirka Rajnarja.

Na§ naört je sestaviti zbirko,

v kateri bi bili predstavljeni

najveöji doseäki pomurskih Iikovnih
umetnikov. Najboly prodorne umetnike namreö hoöemo predstaviti z ':;borom iz vseh njrhovih
oPusov. Od ostalih slovenskih umetnikov, ki so tazstavljali

v

na§i galeriji, hoöemo imeu

v

na§i

stalni zbirki vsai eno ali dve referenöni umetni§ki deli. Vsako leto nameravamo odkupiti vsai eno
umetni§ko delo.

Stalna zbtrka

ie

zaöasno shranjena

v

depojih.

V

pdhodnosti bo tudi Murska Sobota ozhoma

Galerija dobila svojo dislocirano enoto za Muzej sodobne likovne umetnosti. Ta öas p^ ie
pomembno

-

§e

toliko bolj, ker so dela iz stalne zbirke zaradi oböasnih t^zst^y shranjena v

depoju, prezentratt in popularizratt dela

iz

stalne zbirke

ta

razhöne naöine. Leta 2005 smo

predstavili izbor del iz slikarskega dela, letz2006 iz kipatskega dela,leta 2008 pa smo predstavili

dela na paptiu

iz

stalne zbirke Galerije Murska Sobota. Dejansko bomo ob vsakokratni

priloänosti ruzst^vl)all razhöne sklope

iz

stalne zbirke

in v smislu popularizacije

oböasno na

balkonu galedje :u;zstav1li. samo dve ah tri dela ter o njih pripravili predavanje. V prihodnjih letih
nameravamo tudr izdati katalog na§e stalne zbirke v elektronski obliki, kar je glede na kakovost
na§e stalne zbirke nujno, za naäe mesto pa lahko sluäi

kot odliöen promocijski material.

Namen pddobiwe izjemnih umetni§kih del za stalno zbirku je poleg reprezentativnih razstav tudr

prornocijski flamen. Pridobivati totej nameravamo dela, za katera vemo, da si

jih bodo ob

pomernbnih razstavah izposojale druge galedje, prav tako pa tudi dela, zakatere je nujno, da se

bodo zna§la

v

morebitnih umetniSkih monograf\ah ter na tak naöin posredno promovirale

Galerijo Murska Sobota. Ta model se je izkazal kot izjemno uspe§en, saj je bilo v pretekJrh letih
izposofeno r.eö umetni§kih del razüönim slovenskim galerijam, nekatere pa so potovale tudi v
referenöne galerije

v Avstrijo,

na Hrva§ko in

v Italijo. Pa tudi sicer je za na§o stal:no zbirko
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iz)emno zarimanje, tako da bomo z izborom v prihodnjih letih gostovali §e v nekaterih galerllah
doma in v tuiini.

Izdaiateliska deiavnost:
I(ataloge

si bomo prizadevah ndaiatt v

skladu

s

finanönimi moänosü

le ob veöjih ln

pomernbnej§ih razstavah. Ob ostalih razstavah pa bomo izdah zgrbanko in v skrajnem primeru

je predvsem oLja znansrvena iavnost, likol.ni kritiki, §tudenti
zgodovine in §ir§e oböinswo, ki mu je na tak naöin omogoöen vpogled v opus

samo vabilo. Ciljna skupina
umetnostne

posarneznega umetnika ali posebne tematike in problematike.

Poseben ugled prina§ajo Galeriji Murska Sobota tudi strokovna besedila,

ki so objavljena v

osrednjih slovenskih likovnih revijah. Prav tako ugled prina§ajo tudi pogosta povabila na§emu
strokovnemu kadru za pipravo r^zst^y v drugih slovenskih galerijah.

Yiziia:
Galerija Mutska Sobota bo v prihodnjih petih letih postala

er,,a

izmed najuglednej§ih in ena izmed

naybolj refetenönih galenj na Slovenskem. Galerija Murska Sobota ima s svojim strokovnim
kadrom, ki se strogo dräi profesionalnih standardov, s svojo ruzstavljalno politiko, s svojo stalno

zbirko in svojo izdajatelisko dejavnostio ter lastnimi pedago§kimi in andragoSkimi progami vse
moZnosti, da - ne glede na oddaljenost od centra

o kateri

se ne bo veö govorilo kot

- postane ena izmed vodilnih slovenskih

galerii,

o lokalrri in vsebinsko doloöujoöi >prekmurski« galeriji v

pejorativnem smislu.

Kadri:

V

Galeriji Murska Sobota je zaposlenih pet oseb. Kot reöeno, imata samo dve osebi naziv iz

muzejske stroke. Po standardtzaclji delovnih mest bi jih morale imeti najmanj td. Ena oseba z
nazivorn iz muzejske stroke nam manjka. To delovno mesto je sicer sistematizir^tto,

^

zatadi

finanönih nzlogov ni zasedeno. Ne glede na to dejswo na5 petölanski kolektiv v celoti obvladuje
delovanje Galerije Mutska Sobota. Veliko sredstev privaröujemo na ta naöin, da vse opravimo

sami. Iz istega razloga se izogibamo zunanjim sodelavcem

in pomoöi, ki bi

se plaöevala po

avtorskih pogodbah. Na§ kolektiv je povsem sam sposoben orgarizuati.razstavo od zaöetka do
konca. Prav tako smo avtorji lastnih avtorskih razstav z ustreznimi spremnimi besedili. Nobenega

problerna nam ne predstar,lja tudi priprava in izvedba likovnih delavnic, strokovnilr vodstev in
predavanj. Tu)e pomoöi ne potrebujemo in ie

tudiv prihodnje ne bomo potrebovali.
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Gostujoöi

kustosi sodelujejo le pri gostuioöih razstavah.lzjernofna povebimo kakönega gostuioöegä kustosa

k pripravi

besedila, strokovnemu vodstyu ali predavanju. Vendar

le zato, da obiskovalci lahko

tudi dmgaöne pristope in rnterpretaci)e. Prav tako ie ob predhodnem soglasju
Ministrstva z^ kulturo v Galeriji Murska sobota moäno dobiti mentorja z^ opravllanie
spoznajo

strokovnega tzptta, tudi za uste kandid^te, z^ katete na§e mentorstvo ni nujno, saj niso zaposleni

v

Galeriji Murska Sobota. Spodaj podpisani sem tako bil mentor pri strokovnih izpitih Irmi

Brodniak tn Tat1aru Vukovic, prav tako pa tudi mag. Marku Arneäu

iz

Galerlie Pre§ernovih

nagraiencev. Vsi trije kandrdati so strokovni izpit opravili v prvem toku.

Promocija:
Galenja Murska Sobota se bo promovirala preko na§e spletne süani, druZabnih omreLii kot ie

FB, z vabili, katalogi, plakati in velikim reklamnim panojem na zahodni fasadi galeriiske stavbe.
Da bi z na§imi razstavaml priöli v sredstva mnoäiönega obve§öania, na dan otvoritve vsakokratne
tazstaye organiziamo dskovno konfetenco. Otvoriwe tzzsta-v so vedno

v

öetrtek,

in

sicet

spomladi in poleti ob 19. ud, ieseni in pozimi pa ob 18.uri. Tiskovne konference so isti dan ob
10. uri dopoldan. Prvo javno strokovno vodstvo je

v öetrtek, teden dni po otvoriwi. Glede slabe

pokdtosti Galerije Murska Sobota s strani lokalnih medijev je nujno sklicati sestanek z uredniki
lokalnih oböil in najti skupno, trajno in vsem koristno re§itev.

Galedia kot zanimivost in mestni ponos:
Vedenje

o

slovenski

in tuji likovni

umetnosti je potrebno ustrezno posredovati

obörnstr,-u.

ne smemo podcenjevatt, galeila mora k publiki pristopiti in jo nagovoli z
razumljivim jezikom, prav tako p^ ta vsak naöin prepreöiti, da bi se kdo v galerrli poöutil
Oböinstva

nezaLelenega in popolnoma nevednega. Ker se umetnost tiöe vsakegz izmed nas in ima vsakdo to

dejstvo vsajeno globoko

morajo

in

zaöudLtt, da o

v

sebi, je z ustreznim nagovorom

to

stan)e potrebno ptebuditi. Liudje

umetnosti äe nekaj vedo, da pa je tu stroka, ki bo vestno nzjasnjevala pojme

odgovorno odgova riala

ta

.vpra§ania zainteresianih. 2etimo si, da

Sobote vedelza Galeri)o in bil nanjo ponosen, öetudi sam mogoöe ne

bi vsak oböan Murske

bi

zahaial van)o. Deistvo

namreö je, da Galerija Murska Sobota svoje delovan)e zelo uspe§no izkazuie pred zelo §irokim in

strogim vseslovenskim kdti§kim avditorii em.
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Galeriia kot prostor drrutenia, izobtatevania in preuöevanja:

I(ustosi bodo javnosti vedno osebno ali
vpra§ania,

v

elektronski obliki odgovarialt na vsa zastlljena

kr se tiöejo Galerije Murska Sobota, njenih

razstav, stalne zbirke

progr^rr,a. Na vsa morebitna vpra§anja bomo odgovorili hitro, tehtno

rn

spremljajoöega

in ustrezno. Prizadevali

si

bomo sestaviti kar se da raznoltk program in aktivirati vse starostne stopnie: otroke, mladrno in
odtasle ter iih povezah v skupnrh programih. V ta namen imamo v naörtu vodstva, predavania,
tiskovne konference in likovne delavnice. Prav tako imamo v naörtu svetovania §tudentom, tako
glede umetnin kot rudi strokovne literature. Vsem zainteresiranim bomo ob ptedhodru najavi

omogoöili tudi ogled originalov 'a naie stalne zbirke. Galeija Murska Sobota bo

posku§ala

uresniöiti strate§ko sodelovanje s partnerji iz zasebnega in javnega sektofa, kolikor je to mogoöe
(k temu stremimo), vendar rnora obdrZad status neprofitne organtzaclje.

Kratkoroöni naörti:

Del kratkoroönih naörtov Galedje Murska Sobota je zajet
pedago§kem naörtu,

ki

ü,e

se sestavlja za vsako leto posebej. Tako da

v

razstavnem, zbiralnem in

bi na tem mestu omenil samo

kratloroöne naörte, ki se tiöejo investicij. Vse prostore Galeri)e Murska Sobota:
pisarne, depoje, prostor za likovne dejavnosti

razstavi§öe,

in tehniöno delavnico smo racionaliziraü.. Nujno

)e

skrbeti in vlagati v prenovo galerijske stavbe. Ker se zavedamo, da prenove ni mogoöe izvesti v
enem mahu, bomo etapno, vsako leto izvedli nekaj manj§ih in finanöno vzdränih posegov. Tukaj

tudi najcenejSa dela niso poceni. §tevilne manj§e sanacije v nottanjosti objekta smo v preteklosti
i,e izvedli. §tevilne nas §e öakajo. Od leta 2Ol7 lmamo z Mestno oböino Murska Sobota pogodbo
o upravljanju zgtadbe, tako da bodo sanacile zdai naöeloma laäje stekle.

Priotitete:

o

odstranitev aluminijastih lamel na zahodni sttani po§evne sttehe in njena nadomestitev

s

fiksno ploöevinasto streho

o
o

namestitev mavönih plo§i na delu stropa v kustodiatu
namesdtev

U\/

fobi iz klimatskih in varnostnih ruzlogov na okna v plostoru, ki je namenjen

likovnim delavnicam

Dolgotoöni naörti:
Ena izmed prvih in nujnih, a trenutno izredno teäko uresniöllivih nalog Galerije Murska Sobota v
dolgoroönem naörru Galerije Murska Sobota, je pizadevanie za stalno muzejsko postavitev del iz
stalne zbirke Galedje Murska Sobota, ki bi, glede na kakovost zbirke, prav gotovo predstavljala
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posebno znamenitost mesta.

Z

obstojeöirni ideinirni na.öri tadzidave Galeriie Murska Sobota bi

dobili premalo prostora za muzelsl<t del stalne zbirke. Na§ predlog ie, da se Prostor za stalne
zbnke uredi, öe ne bo mogoöe drugaöe, na dislociraru enoti in to po evtopskih vzorlh. Po Evropi

namreö sreöuiemo muzejske dele stalnih

zbtk, ki niso

postavl)ene

v

namensko zgraiene

novogradnje,paöpl-v z^ to prirejene stavbe, ki so bile poprej v funkciji trgovskrh in podobnih

bi tako dobila dva nujna Prostora zaizva)anie svoie deiavnosti,
v obstojeöi gale$tza oböasne t^zstaye) in drugega na dislocirani enoti zastalno muzejsko

sred.i§ö. Galerlia Murska Sobota
enega

postavitev na§e stalne zbirke.

Stavba Galerije Murska Sobota ie bila leta2070 stara natanko 30let. Razumljivo )e, da iemarsikai

v njej i,e dotnjano in nujno kliöe po zamenlavi ali po dopolnitvah.

Med nujne in zahtevne

dopolnitve sodijo:

Streha:

Streha Galerije Murska Sobota
vpra§anje öasa, kdaj

bo

je potrebna

zaöela zamakati.

Z

nujne sanacÜe, saj je dotrajana in je
dotrajanostjo strehe so

v

samo

nenehni morebitni

nevarnosti tako eksponati na oböasnih razstavah, kakor tudi eksponati iz na§e stalne zbirke, ki
se nahajajo

v depojih. Ta problem ni estetski,

ampak

je funkcionalni problem, ki ima zaradi

tega nujno prioriteto pri re§evanju problematike galerijske stavbe.

Luöi:

Tudi luöi v razstavi§önih prostorih so dotrajane in zastarele. Na posameznih segmentih pa luÖi
ne delujejo veö ali delujejo oböasno. Ne le, da obstojeöe luöi s svojim videzom bistveno kaz1o

notranjost razstavnih prostorov, paö pa hkrati tudi niso energetsko varöna, o razstavljenih
eksponatih pa nam ne dajejo prave podobe,

Depo:

Galerija Murska Sobota ima v svoji stalni zbirki 705 umetni§kih izdelkov, ki predstavljajo
nase skupno bogastvo

v

smislu premiöne dedi§öine. Depo

stalno zbirko, tako da imamo

z

je

postal premajhen za celotno

akvizicrjo novih umetni§kih del Le zdaj velike teZave. Y

primeru, da bi dobili kako veöjo donacijo, ki bi vsebovala veö kosov umetni§kih del, pa bi

se

nrorali zaradi nezmoZnosti shranjevanja donaciji odpovedati. Nujna je raz§iritev depoja.
Najcenej§a in najbolj smiselna je dograditev depoja na zahodni strani galerijske stavbe, pri
kateri bi se lahko obstojeöi oporniki vkljuöili v novo dograditev.
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Toaletni prostori:
Galerija Murska Sobota nima ustreznih toaletnih prostorov za obiskovalce in v tem smislu ne
dosega nobenega od sodobnih standardov. Obstojeöi toaletni prostori, ki

jih

uporabljajo na§i

obiskovalci, so namreö toaletni prostori zazaposlene. Pri tem pa je pomembno izpostaviti, da

je toaletni prostor samo eden, in §e ta ni razdeljen na mo§ki in Zenski del. Ta problem se da
re§iti z dozidavo na juZni strani Galerije, kjer je bil v preteklosti naörtovan glavni vhod. S
tak§no dozidavo bi pridobili toaletne prostore za obiskovalce, garderobe , prav tako pa tudi

loöen depo za dovoz in odvoz eksponatov, ki niso del stalne zbirke, paö pa del oböasnih
razstav.

Vhod:
Stavba Galerije Murska Sobota

je bila zasnovana tako, da je bil glavni vhod naörtovan na

juZni steni. Ob izgraditvi Pokajinske in §tudijske knjiZnice Murska Sobota
podest pred tem vhodom,

ki smo ga naknadno pozidali,

saj

se

je naörtno podrl

je kot tak izgubil svojo prvotno

funkcijo, steklene povr§ine pa so omogoöale moZnost vloma. Kot svoj glavni vhod Galerija
Murska Sobota uporablja vhod, ki je bil prvotno zami§ljen kot stranski/zasilni izhod. Ta vhod

je neopazen in ga obiskovalci, ki prviö pridejo v Mursko Soboto, teZko najdejo. Predlagamo,
da se naredi tak vhod,

ki bo reprezentanöen in ki bo hkrati opozarjal

sam nase in bo tudi

zlahkaprepoznaven kot vhod v Galerijo Murska Sobota.

Ograja:

Ograja,

ki vodi na balkon, je iz pleksi

stekla temno rjave barve in namesto, da bi prostor

poenotila, ga agresivno razdeli na dva dela. Predlagamo novo postavitev ograje s tak§nimi
materiali, ki bodo omogoöali enovitost razstavi§önega prostora.

Okna:

Okna so tako kot galerijska stavba stara 30 let in

jih

Najprej pa v delu galerije na vzhodni strani, kjer

je vöasih nahajala prodajna galerija,

pa

se

bo v prihodnosti potrebno zamenjati.
danes

je tam prostor za likovne delavnice, saj opaZamo, da vodotesnost oken ni veö tak§na, kot bi

morala biti.

Zidovi:
Nujna je obnova posameznih segmentov zidov, saj so

ti

ponekod zelo krhki, omet odpada,

vrtanje v stene pa ni mogoöe, ne da bi pri tem odpadali veliki kosi ometa. Ob izgradnji nove
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Pokrajinske in §tudijske knjiZnice Murska Sobota so se na galerijski stavbi pojavile ogromne
razpoke, ki nikoli niso bile sanirane.

Strop:
Strop v razstavi§öu zgleda, kot da bi §lo za industrijski objekt (elektroin§talacije niso skrite).
Predlagamo re§itev, s katero se bodo notranji prostori poenotili.

Ob morebitni celotni renovaciji stavbe Galerije Murska Sobota predlagamo tudi renovacijo
tal, saj je povr§ina obstojeöih tal iz linolej azleti postala zelo vzgibana oz. neravna. Oblogo tal

bi bilo potrebno nadomestiti s kak§nim drugim sodobnej§im materialom. Ob tem predlagamo
tudi namestitev talnega gretla, saj bi z odstranitvijo radiatorjev s sten
zelo §kodljivi in nevarni zarazstavljene eksponate

- sprostili zidovi,

- ki so Ze sami po sebi

ki bi jim na tak§en

naÖin

dali njihov osnoven in funkcionalni namen. Nujna je tudi namestitev klimatskih naprav v
razstavi§öu.

Z dozidavo na juZni strani bi pridobili prepotrebne prostore

o
o
o

za:

sprejemobiskovalcev,
garderobne in toaletne prostore,
prostor, v katerem bi opravljali sprejem in vraöilo razstavnih eksponatov.

Z dozidavo Galerije na zahodni strani bi pridobili:

.
.
.

raz§irjene depoje za stalno zbirko,
skladi§öe za kataloge in prostor, v katerem bi shranjevali materiale za likovne delavnice,

dozidava na juZni strani bi lahko bila konstrukcija iz jekla in stekla, medtem, ko je za
dozidavo na zahodni strani nujen beton ali opeka.
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Kliuöni strateSki izzivi in vpta5ania:

-

fnaninib uirou vladnega in ustanoviteljskega financranja
temeljnega pomena za nemoteno delovan)e in razvoj Galerije Murska Sobota

-

Pidobiuanje ruoüh obiskoaaluu Galerija Murska Sobota mora nove obiskovalce pridobiti z

Zagotoniteu qadostnib stalnib

1e

kakovostnimi ptogrami in predvsem z ustrezno prezentaciio svojih programov. V smislu öir5e
komunikacije mora nujno posodobiti in izpopolniti svojo spletno stran

-

Permanentno predstauljanje ehrponatou iqslalne qbirke:

izbora

iz

to se lahko naredi v smislu oböasmh r^zstav

galeijske stalne zbirke ter objavljanjem posameznih reprodukcij

in strokovnih

besedil v strokovnem in poljudnem öasopisju.

-

Claani i@u, ki ga bomo skuiali aspeino

näti a pihodnjib

letib,

je

stalna postauileu iqbora iqstalne qbirke.

Ta cilj 7e teLko dosegljiv, a to ne bo odvrnilo strokovnega kadra Galerije Murske Sobota pri
poskusu njegove uresniöitve.

cilii:

-

narediti Galerijo Murska Sobota obiskovalcu 'tn ruzstavljaioöim umetnikom pijazno,

-

poyezati se s öim veö galeijami doma in po svetu,

-

s pomoöjo kvalitetnega programa rn profesionalnega odnosa stroke postati ena izmed najbolj

prepoznavnih in referenönih galerij, v kateto obiskovalci radt zahajalo, umetniki pa v njej radi
razstavljajo,

-

sestaviti reprezentaivno stalno zbirko,

ki bo

vrhunskih umetni§kih del,
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temeljila zgoli na nakupih

in

donacijah

Vrednote:

Pri svojem delovaniu delamo z,lavrum denariem, zato
racionalnosti, zanesljivosti in yaröriosti,

se nameravamo dtL,at:, osnovnih vrednot

tn s korektnim in ptofesionalmm

odnosom do vseh

sodelujoöih. Eno izmed osnovnih vodil naöega delovanja je tudi to, da nikoli ne smemo biti
zadovoljni z doseZemm.

Sklepne misli:
Suate§ki naört je narejen na osnovi analize dejanskega stanja institucije in dolgoletnih izku§enj na

podroöju muzejsko galerijske stroke ter n)ihovi povezavi s oäjim, pomurskim okoliem, v katerem

deluiemo neposredno, ter §ir§im, slovenskim in tujim okoljem,

v katerem

delujemo posredno.

Strate§ki naört je napisan tako, da lahko njegovo ogrodje ozroma glavne smetnice predstavliajo

kar dolgoletno strategi)o javnega

zavoda. Strate§ki naört

ie

zastavllen

tudi tako, da se lahko

fleksibilno pÄagaia razliönernu vsakoletnemu finanönemu staniu. Prilago)en ie iavnemu zavodu
GaleÄja Murska Sobota, ki je med vsemi slovenskimi javnimi zavodi s statusom poobla§öenega
muzeja za opravljan)e dtL,avnejavne sluäbe muzeiev in galerii finanöno in kadrovsko med naiboli

podhranienimi.

26

