
 

 

Уметничком савету 
Управном одбору 
Кустосима 49. Мајске изложбе 
Одборима секција 
     
                   Саопстење Надзорног одбора од 13. јуна 2017. у вези 49. Мајске изложбе   

/“Преко црте“/ 

  
                          Поводом извештаја Уметничког савета достављеног  Управном  и Надзорном 
одбору, а на захтев Надзорног одбора поводом 49. Мајске изложбе сазнајемо да 

 
-  На предлог кустоса није, пре жирирања, прочитан распис и услови конкурса, чиме је направљен 
„пропуст“ који не оправдава ни кустисе ни чланове Уметничког савета. Напротив, обавеза да се 
пре жирирања пажљиво прочита распис и услови конкурса има за циљ управо поштовање 
конкурсом расписаних и усвојених услова. 
                          Супротно томе,из достављеног известаја,сазнајемо да  наведено тело није читало 
распис већ је самоиницијативно донело одлуку да се ангажује  конкретан уметник по позиву за 
решење визуелног идентитета изложбе.  Tо решење  сe „жирира“ заједно са студентским 
радовима у другом кругу / како би се исправио „пропуст“/?По важећој ороцедури требало је да се 
прво прегледају  студентски радови, па ако нема задовољавајућег решења  ангажује уметник по 
позиву.  Оваквба одлука, уз адекватно образложење, требало је да буде потврђена од Управног 
одбора и евентуално и правно верификована. 
               
- Поставља се питање како је могуће да ни кустоси ни Уметнички савет не знају пропозиције 
конкурса /отуда и дезинформисаност да се не жирирају студентски радови иако је то конкурсом 
предвиђено/ и наравно питање ко је онда састаљао текст за распис конкурса за 49. Мајску 
изложбу? Требало би да то буде посао кустоса који верификује и, по потреби, допуњава 
Уметнички савет. 
-  
-Напомена у извештају Уметничког савета апострофира несклад између избора радова који су 
жирирани  и прихваћени од стране Уметничког савета и  радова и аутора који нису жирирани  / 
нису били на списку за жириранје / а налазе се у каталогу излагача на изложби, 
 као и радови и аутори које су кустоси самоиницијативно уврстили у Мајску изложбу а да је 
Уметнички савет за њих дао негативну оцену!  Овим се обесмишљава жириранје и намеће 
заклључак  да Уметнички савет и кустоси нису радили усклађено и да  њјихове улоге нису јасно 
разлучене услед чега су произишле наведене последице. 
 
-Потребно је, стога, да и кустоси дају свој извештај у вези наведених питања. 

- Уметнички савет је у извештају дао информацију  да нема увид у финансијска питања везана за 
изложбу , те да су за то задужени кустоси.  
С тим у вези и даље остајемо при захтеву  /што је и наша обавеза/  да се трошковник Мајске 
изложбе достави Надзорном и Управном одбору са приказом и изворима добијених средстава и 
спецификацијом трошкова неопходних за реализацију изложбе. 
                           



 

 

                         После свега намеће се закључак  о неопходности поштованња конкурсних 
процедура,потреби да се прецизно дефинишу  услови конкурса, улога и обавезе кустоса и 
Уметничног савета уз  транспарентност у раду и прецизно и благовремено обавештавање  
учесника конкурса. 
                        Став Надзорног одбора усмерен је пре свега на то да се у будућности овакве 
ситуације не би поновиле, а то је могуће само стриктним поштовањем процедура,правилника и 
кодекса. Једино на тај начин се потврђује реноме, углед и професионалност Удружења који су, на 
жалост, у овом случају били пољуљани. 
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За Надзорни одбор 
 
Арх. Љиљана Радосављевић, председник 
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                                                                                          Снезана Скоко 
                                                                                          Милана Веиновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                          
                                                                                            
                                                                                                                                                           
                                                                                             

 

  


