
 

          

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ГАЛЕРИЈЕ „МИЛАН КОЊОВИЋ“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

Увод 

Од свечаног отварања Галерије до данас прошло је педесет и пет 
година  обележених изузетним културним догађајима бројним и веома 
запаженим изложбама, драгоценим признањима, и значајним јубилејима, уз 
свесрдну подршку Милана Коњовића, изузетног уметника и племенитог 
донатора.Својим ауторитетом и несебичним ангажовањем дао је огроман 
допринос развоју, афирмацији и популаризацији Галерије „Милан Коњовић“, 
као и унапређењу културе и културне политике града Сомбора. 

Племетнита идеја Милана Коњовића о поклону и оснивању Галерије 
јавља се као идеја, након прославе четрдесетогодишњице његовог 
уметничког рада. У децембру месецу 1958.године доноси одлуку о 
потписивању Уговора о поклону, даровању шездесет слика. Годину дана 
раније, на изложби у Градском музеју у Сомбору, која је трајала од маја до 
октобра месеца 1957.године, забележена је у Сомборским новинама намера 
Милана Коњовића да поклони своме граду 58 изложених уметничких дела,  
Коњовић је тада имао јасну концепцију будуће галерије: предлог је био да се 
од првог јануара 1960. године, поклоњена збирка смести у складну 
једноспратницу која се налази у центру града, у такозвану Галеову кућу. 
Адаптација зграде за потребе будуће Галерије поверена је врсном стручњаку 
за музеје и галеријске просторе београдском архитекти Ивану Здравковићу. 
Предвиђени рок отварања галерије није могао да буде реализован у заказаном 
року, а уметник је у међувремену одлучио да прошири донацију на знатно 
већи број радова. Коначан Уговор о поклону уследио је 8.јула 1965. године 
када је Коњовић родном граду Сомбору поклонио збирку од 500 својих дела: 
150 уља, 20 пастела, 29 акварела, као поклонодавас и представника 



поклонопримца,  тадашњег преседника Скупштине општине Сомбор, Јована 
Васиљевића, уз сагласност уметникове ћерке Вере Коњовић Амиџић. 

 Свечано отварање Галерије обављено је 10.септембра, 1966. године, 
Коњовићевом ретроспективном изложбом ауторке др. Катарине Амброзић. 

У одабиру радова учестовао је и сам аутор уз стручну помоћ др. 
Катарине Амброзић, од 124 дела, уља, пастела, цртежа и једном таписеријом, 
насталих од 1913-1963.године, дела монографског стваралаштва. По жељи 
уметника, збирка је смештена у адаптирану једноспратницу у историјском 
језгру града Сомбора (Трг Св.Тројства 2), у којој се већ више од педесет 
година смењују тематске и ретроспективне изложбе. Милан Коњовић  је 
Уговором о поклону истакао да ће уметничку збирку стално увећавати новим 
поклонима „у циљу што потпунијег приказа уметничког развоја и 
континуитета“. 

 Након свечаног отварања Галерије,  10.септембра 1966. године, у 
својој поздравној речи, у Великој сали Скупштине општине Сомбор, 
преседник Скупштине општине Сомбор,Јован Васиљевић, је том приликом 
рекао: „Историчар уметности Драгослав Ђорђевић, врсни Коњовићев 
монограф написао је следеће: Од сад ће да за историчаре уметности и 
ликовне критичаре бити немогуће мимоићи Сомбор. Сусрет са првим, 
потпуним Коњовићем, могућ је само у његовој галерији. Јер је он 
есенцијално сав ту, изложен у распону свога целокупног досадашњег 
стваралаштва, од младалачких покушаја до тешке и опоре зрелости 
војвођанских мотива из текућих деценија (..) Коњовићев легат је његово 
животно дело, Галерија „Милан Коњовић“је животно дело Сомбора.  

У складу са тадашњим Законом о заштити културних добара,  Влада 
АПВ донела је одлуку 1991. године / Сл. Лист  АПВ бр. 28/91, редни број 29 
„Галеова кућа“ / да је  Галерија „Милан Коњовић“ – КУЛТУРНО ДОБРО ОД 
ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА“,  с тим да је збирка слика,  недељива целина од  саме 
зграде. 2002. године, придошла је и донација његове ћерке, Вере Коњовић-
Амиџић, у виду 17 ремек дела, која су се налазила у њеном дому, а пошто 
нема њених  директних наследника,   јасно  је изразила  жељу   за додатком 
очевом  тестаменту, да породични портрети буду увек у свакој Сталној  
изложбеној поставци.   
 



 У приземном делу изложбеног простора налази се музејски део, с 
витринама, с посебном расветом, а попуњен је са старим породичним 
фотографијама и  фотографијама из живота Милана Коњовића као и осталим 
богатим документационим и  архивским материјалом , којим наша Галерија 
располаже, а који посериоци врло радо разгледају. 
  
 Збирка слика  
 У целости  је инвентарисана и стручно обрађена, како у инвентарским 
књигама и лисним картонима, тако и у електронском облику.  
 Уметничка збирка недељива је у целости од зграде ГМК / Трг Светог 
Тројства бр. 2/ , али се поједини радови могу из ње изнети, ради 
организовања изложби у земљи и иностранству, па је ГМК користећу ту 
могућност била до сада запажени приређивач 150 ексклузивних изложби дела 
Милана Коњовића, како у Републици Србији, тако и у иностранству.  

Презентација дела се у ГМК врши путем хронолошких поставки, као и 
путем повремених тематских изложби, а ове поставке садрже искључиво дела 
из фонда Галерије, док се у тематске изложбе укључују и радови Милана 
Коњовића из других колекција, музеја, галерија, спомен-збирки, те 
приватних лица која желе да уступе своја дела за излагање јавности. 

Током 55 година постојања ГМК, уследили су и поклони дародаваца, те 
је захваљујући овако благонаклоном односу према ГМК, број дела у  
уметничкој збирци, данас 1084. 
 Изложбену делатност прати и адекватна издавачка делатност, тако 
да постоји велики број публикација  - монографија, каталога, зборника, 
календара, постера, плаката, репродукција, магнета, отиска на платну , отиска 
на марамицама за брисање наочара и сличног репрезентативног материјала, а 
све с темама  -мотива са слика Милана Коњовића. У току 2021. године, 
урађена су 6 нових мотива на магнету и 3 нове репродукције које прате 
изложбе.  
 
 Богат документациони материјал- хемеротека,   чува се у посебним 
албумима тзв, „прес клипинг“  и то почев од 1914. године / то је почео сам 
Милан Коњовић /, па се перманентно допуњује сваком нашом активношћу у 
Галерији и ван ње, тако да   данас имамо 54  попуњена албума. 
 Документација обухвата 9000 библиографских јединица што 
заинтересованим ученицима, студентима историје уметности, писцима, 
режисерима, новинарима и осталим заинтересованим лицима, служи као 
центар за истраживање и обраду грађе о животу и делу Милана Коњовића.  
Сав наведени материјал објављен је у неколико Библиографија, а чува се у   
простору архива и библиотеке. 



  
Изложбена активност 
 

 Тематска изложба под називом, 

„ЉУДИ, НЕПРЕСУШНО ВРЕЛО ИНСПИРАЦИЈЕ“. 

  У фебруару месецу 2021. године, свечано је отворена тематска 
изложба под називом  „ЉУДИ, НЕПРЕСУШНО ВРЕЛО ИНСПИРАЦИЈЕ“, у 
оквиру традиционалне прославе дана Града Сомбора.  Овом веома 
значајном и интересантном изложбом, публици и широј јавности  је на 
свечаном отварању изложбе дао сажет приказ о изузетном стваралачком 
опусу Милана Коњовића, о осмишљеном ликовном коцепту приказане 
тематске изложбе, дајући посебан осврт на чињеницу да уметник није само 
сликар, Војвођанске равнице, предела, салаша, житородних поља и 
сунцокрета, него сликар човека, сликар живота. 

 Изложбу је пратио веома богат каталог, употпуњен неопходном 
документарно архивском грађом, као и веома опсежном биографијом 
уметника. Ова изложба је реализована захваљујући финансиској подршци 
Града Сомбора која је издвојила за ово манифестацију. Због великог 
интересовања публике, шире јавности и установа културе за ову тематску 
изложбу, добили смо позив од стране Народног музеја у Панчеву, о 
гостујућој изложби у њиховом граду коју смо на обострано задовоњство 
реализовали крајем маја 2021. године, изложбом под називом „Коњовић у 
Панчеву“. Интересантно је истаћи да је овај изложба била веома посећена. 
Наиме, у раздобљу од  два месеца, колико је трајала поставка, изложбу 
посетило преко 3000, грађана. Задовољство нам је да као установа од 
великог значаја, из године у годину перманентно радимо на побољшању 
квалитета промоције и презентације музејског наслеђа. 

Аутор изложбе и текста, Небојша Васић, кустос, ГМК. 

 



                                         Музеји за 10 изложба под називом 

„СКИЦЕ СА ФРОНТА“ 

На традиционалној манифестацији Музеји за 10. која је одржана 16. 
маја, Галерија „Милан Коњовић“, већ дужи низ година узима  учешће на овој 
значајној манифестацији. Публици је презентована изложба цртежа Милана 
Коњовића од 1917. до 1918. године, под називом „СКИЦЕ СА 
ФРОНТА“.Наиме, концепт изложбе је осмишљен тако да се јавности прикажу 
скице и цртеже уметника које су настале на талијанском и руском фронту у 
време првог светског рата. Ова веома интересантна изложба привукла је 
велику пажњу публике, пре свега јер су настали у веома специфичним 
околностима младог Коњовића, цртајући пределе и своје саборце у ратном 
окружењу.У поставци је било  изложено петнаест цртежа и једно уље, 
Аутопортрет, 1917, изузетно експресионистичко дело малог формата, које је 
насликао у Сомбору након неколико слободних дана које је добио у 
прекомади са италијанског на руски фронт. Упркос неповољној 
епидемиолошкој ситуацијиу том моменту,  изложбу је посетило око 500 
грађана, љубитеља ликовне уметности. 

За ову изложбу штампан је скроман каталог. Аутор изложбе и текста, 
Небојша Васић, кустос, ГМК. 

Тематска изложба слика у Народном музеју у  ПАНЧЕВУ, 

под називом, „КОЊОВИЋ У ПАНЧЕВУ“,  

мај-јуни 2021. године 

Због великог интересовања Народног музеја у Панчеву, крајем маја 
месеца реализовали смо гостујућу, тематску изложбу слика под називом 
„Коњовић у Панчеву“. Интересантно је истаћи  да је у поставци, јавности 
презентовано, 30 слика, односно део од изворне поставке „ЉУДИ, 
НЕПРЕСУШНО ВРЕЛО ИНСПИРАЦИЈЕ“ у одабиру од 60 слика. Панчевачка 
публика се радо одазвала  позиву да посети изложбу слика, прослављеног 



уметника М.Коњовића, на којима претежно доминирају ликови и личности, 
које је уметник са веким задовољством преносио у свој чаробан свет слике.  

Ова изложба осим велике посећености, медиски је била изузетно 
пропраћена. На основу праћења броја посетилаца у Панчеву је за два месеца 
посетило више од 3000 грађана, из града Панчева  и шире околине. 

4. ХV Стална, ретроспективна изложба под називом, „СТЕПЕНИЦЕ КА НЕБУ“ 

Поводом јубилеја 55 година рада Галерије „Милан Коњовић“ , 10. 
септембра 2021. године,  свечано је,  уз присуство великог броја посетилаца, 
љубитеља ликовне уметности и медија, јавности презентована XV стална, 
ретроспективна изложба под називом „СТЕПЕНИЦЕ КА НЕБУ“.  Поставку чини 
избор од шездесет и једне слике, које представљају стваралачки континуитет 
Милана Коњовића, од 1913. до 1993. године, на којој су заступљена дела из 
свих седам развојних фаза.  

Захваљујући МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РС,  на 
конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области 
откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, 
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, 
коришћење и управљање МУЗЕЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ, на основу  наведеног 
пројекта, Галерија „Милан Коњовић“ је добила, (600. 000.000 РСД). 

 У овом веома комплексном и обимном пројекту учествовали су и 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама у износу од  200.00,00. Овај износ утрошен је на 
штампу књиге Ирме Ланг, која је била саставни део обележавања 
јубилејам уз већ наведену изложбу слика.   

Поводом поменуте изложбе и манифестације штампан је веома 
обиман двојезични каталог, (на српском и енглеском језику), уз пратећу 
архивско документарну грађу и квалитетно штампаним репродукцијама 
уметничких дела одабраних у поставци изложбе. Осим каталога, штампан је 
и пратећи материјал, ( три банера, текстови на форексима, натписи за слике, 
као и позивнице за овај догађај. Целокупан стручни тим који је радио на 



овом пројекту, показао је своју професионалнос, инвентивност, доследност и 
кооперативност. Ова величанствена изложба под називом „СТЕПЕНИЦЕ КА 
НЕБУ“, изазвала је велику пажњу код љубитеља ликовне уметности, медија и 
шире јавности. Упркос епдемиолошкој ситуацији, свакодневно су  присутни   
посетиоци  ( групе ученика, студената, професора, организоване посете, 
различитих удружења и организација као и појединачне посете љубитеља 
ликовне уметности и културе). 

У циљу промоције и популаризације, одрживом коришћењу и 
доступности фонда, Галерије „Милан Коњовић“, намера нам је да наставимо 
континуитет путем нових поставки, пратећих едукативних садржаја и 
иновативних технологија, доступних стручној и научној јавности, 
професорима и студентима историје уметности и других хуманистичких 
студија, уметничким школама и академијама ликовне и примењене 
уметности, туризмолозима и туристичким водичима, као и широј публици 
различите старосне доби. Својим изложбама и другим програмима, Галерију 
„Милан Коњовић“, је од самог отварања посетило више од 550.000 
посетилаца, на основу евиденције која се води о броју и структури публике. 
Приметно је да две трећине укупног броја посете чине групе, у првом реду 
ученици из Сомбора и других средина, затим групе привредника, учесника 
разних скупова и прослава, делегације, а међу појединачним посетама 
бележе се бројне истакнуте личности из области уметности, културе, науке, 
као и јавног живота из земље и света.  

Кустос, Небојша Васић                                                     

                                            

Ликовна јесен „1961-2021“ 

– Милан Коњовић и Драган Стојков - иницијативе, обнављање, трајање 
 

Манифестација Ликовна јесен у Сомбору је основана 1961. Године,  а у току 
2021. године је обележена шездесета годишњица од њеног оснивања. Ову 
значајну манифестацију покренуо је Милан Коњовић један од најзнаменитијих 
сликара укупног српског сликарства. Идеја Милана Коњовића је била да се 



установљењем ове манифестације савремене уметности у његовом родном граду, 
Сомбору, обезбеди стална могућност праћења „протока" уметничких актуелности. 
И одиста, управо су на Ликовној јесени, током друге половине двадесетог века у 
неколико наврата промовисане нове појаве:  

-1962. године је одржана једна од најзначајнијих изложби апстракцијског и 
енформел сликарства у нас 

- 1967. године је приказана Поетска фантастика 

- а седамдесетих година 20. века  су регистроване скоро све актуелне 
сликарске тенденције (поп-арт, тзв. нова фигурација) које су захватиле 
југословенско сликарство 

- у осамдесетим  годинама 20. века,  прате се  путеви у домену 
постмодернистичке нове слике и других (нео)експресионистичких појава у нашој 
ликовној уметности... 

 - Нажалост, почетком деведесетих Ликовна јесен, саобразно дешавањима у 
тадашњем друштву,  доживљава сопствену животну јесен. Током 1995. године она 
ће и административно престати да постоји, тако да ће у историју отићи једно 
светло поглавље нашег савременог сликарства. После свих тих изложби на којима 
су учествовали одиста најзначајнији уметници у нас, у Сомбору је остала богата 
збирка дела откупљиваних на овој манифестацији. Визионарски, Милан Коњовић 
је са откупима започео још на првој изложби, те је тако свом Сомбору, уз властита 
дела, обезбедио и дела својих најзначајнијих савременика. Нажалост, у злим 
временима последње деценије двадесетог века и збирку ће задесити злехуда 
судбина, те ће бити покрадена и окрњена. 

Сомбор је без Ликовне јесени био више од деценије и по.  Захваљујући 
идеји и иницијативи Драгана Стојкова, током 2008. године манифестација 
Ликовна јесен је обновљена. 

 Поново је један сомборски сликар вратио свом граду  значење битног 
центра наше савремене уметности. Обнова Ликовне јесени је обогатила културни 
миље Сомбора, али је својим деловањем освежила његов интерни уметнички 
живот,  те је ускоро обновљен и Сомборски салон који данас сведочи о 
динамичним збивањима, али и о значајним дометима у визуелној уметности 
града. Захваљујући Стојковљевој иницијативи, Сомбор поново постаје, не само 
стециште већ и  место стварања уметничких актуелности. 



 Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор, био је  носилац културних збивања 
поводом предстојећег јубилеја Ликовне јесени приреди изложбу Ликовна 
јесен 1961-2021: Милан Коњовић и Драган Стојков - иницијативе, 
обнављање, трајање. Та изложба  указује на уметничке опусе двојице 
уметника који су - својим ентузијазмом и својим уметничким опусима - 
установили и (са)чували ову манифестацију; који су својим сликарствима 
"подупирали" чињеницу да је и у мањим градовима могућ проток савремене 
уметности; који су својим припадништвом различитим генерацијама 
показали да је могућа и одржива константна "саобразност" сомборског 
ликовног живота са актуелним појавама у југословенској и српској 
уметности.Изложба  својим садржајем поседује капацитет за ширу 
елаборацију: упоредним постављањем одабраних дела из опуса ове 
двојице сомборских сликара могуће је  указати и на различити статус слике 
у нашем друштву и уметности током ширег временског периода - од друге 
половине двадесетог века до уводних деценија овог столећа.  

Интересантност ове изложбе је и указивање на међусобни однос и једну 
специфичну уметничку сарадњу Коњовића и Стојкова чије су се уметности у 
једном тренутку на занимљив начин додирнуле, јер је млади сликар Стојков, на 
свом стваралачком почетку, снимио изузетно занимљив (и касније награђиван) 
филм о великом сликару Милану Коњовићу и његовом сликарству у пуној 
стваралачкој зрелости.  

Изложбу Ликовна јесен 1961-2021: Милан Коњовић и Драган Стојков - 
иницијативе, обнављање, остварили смо  као успешни партнери  у сарадњи 
Културног центра „Лаза Костић" Сомбор  са Галеријом „Кућа легата“ у 
Београду. 

                             Директорка „КЦ“Лаза Костић“ Весна Паштровић Шашић 

                            Директорка ГМК, Милена Рацков  Ковачић 

ПОСЛОВИ ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА- ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ГРАЂЕ У 
ГМК 

Галерија “Милан Коњовић“ представља легат непроцењиве уметничке 
и материјалне врености. Ова установа је већ укључена у процес 
дигитализације и створени су услови за одвијање процеса дигитализације. 
Набављена је одговарајућа опрема за складиштење и менаџмент система и 
завршена је обука запослених који ће радити на дигитализацији.  



Радило се на следећим пословима дигитализације : 

 Обављањи су    послови примене архивске грађе за предстојећу 

дигитализацију галеријске грађе,  креирани су планови за реализацију развоја 

дигитализације галеријске грађе, вршена је  техничка обрада дигитализованог 

материјала, радило  се на обради и дигитализацији галеријске грађе и 

унапређењу процеса дигитализације културног наслеђа, вршен је  унос 

обрађених података у одговарајући софтвер. 

Сврха и задатак дигитализације културног наслеђа неопходна је ради заштите 
културног наслеђа и дуготрајног чувања дигиталних објеката и података, а у 
циљу обезбеђивања доступности информација о културном наслеђу, као и 
омогућавање размене података измђу установа, заштите и стварање нове 
допуне постојуће документације о културном наслеђу. 

ГМК је на Конкурсу за финансирање или суфинансирање 
пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог 
стваралаштва у 2021. години  конкурисала за пројекат под називом: „ 
Израда дигиталних формата за потребе промоције Галерије Милан 
Коњовић употребом ИКТ“. На конкурсу су одобрена средства у износу од 
500.000,00 динара. 

Коришћењем нових информационих и комуникационих технологија 
омогућава  се увид у колекцију дела Милана Коњовића и његову личност и да 
се у дигиталној форми отворе нове могућности за истраживање, анализу и 
доживљај његовог стваралаштва. Стварањем могућности онлајн увида у 
колекцију, коришћењем мобилне апликације ће омогућити даљи развој 
механизма за привлачење публике и повећан број посетилаца како туристима 
из иностранстрва тако и свим заинтересованим. 

    Дигитализацијом културног наслеђа које се чува у ГМК  омогућен је  
трајан и поуздан приступ дигитализованој грађи, као и оптимално и безбедно 
коришћење те грађе,  за најразличитије намене.  

Посматрајући из угла савременог човека, неопходно је да се музеји и 
галерије као важне установе културе укључе у процес дигитализације, који 
им обезбеђује, са једне стране заштиту културног наслеђа,а са друге отварају 



нове могућности презентациј,  које су привлачније данашњем човеку као 
конзументу технолошких достигнућа. 

ОNлајн преглед може се проверити преко линка -  на страни: 

https://myheritageguide.com/sr/home/ 

Такође на Гугл плеј и ИОС  продавници: MyHeritageGuide.com 

                              Сарадници дигиталних процеса:      Наташа Стојановић 

                                                                                          Јовица Мрђенов 

 

                                                   Издавачка делатност 
  
  Постоји велики број публикација  - монографија, каталога, зборника, 
календара, постера, плаката, репродукција, магнета, отиска на платну , отиска 
на марамицама за брисање наочара , подлоге за чаше, привесци и сличног 
репрезентативног материјала, а све с темама  - мотива са слика Милана 
Коњовића. У току 2021. године, урађена су 6 нових мотива на магнету и 5 
нових  репродукција на картону као и 8 нових мотива марамица,  које прате 
оригиналне слике које су биле у поставкама.   

Рукопис дневничких забелешки Ирме Ланг носи назив:  „Милан 

Коњовић – У позним годинама кроз читав живот“. 

У оквиру обележавања јубилеја одржана је и промоција књиге Ирме 

Ланг, 42- годишњег директора ове институције и 26- годишњег Коњовићевог 

првог сарадника. Рукопис обухвата 248 страница куцаног текста прореда 1,5, 

који представља препис из 7 свезака А4 формата, у које је ауторка, као кустос 

и руководилац Галерије „Милан Коњовић“ у Сомбору, током последњих 

десет година живота великог сликара, између 1983. и октобра 1993. године 

систематски бележила његова сећања. Драгоцене податке о дневној рутини 

сликара ове Дневничке белешке дају у разговорима о уобичајеном дневном 

распореду који готово да је личио на свакодневни службенички живот, само 

што су резултати Коњовићеве свакодневице били другачији од резултата 



обичних људи. Посебно током последње деценије живота радо се враћао 

прошлости, уживајући у процесу разгледања фотографија које су подстицале 

сећања на различите етапе уметниковог дугог и плодног живота и 

стваралаштва; истовремено се присећао како су настајале његове 

најзначајније слике, памтио детаље њиховог каснијег живота, учешћа на 

изложбама, занимљиве опаске о новим власницима; често се враћао 

објашњавању процеса сопственог стваралачког импулса, и мада је био аутор 

који је високо ценио свој рад, повремено се такође критички освртао на 

сопствено сликарство. И такође, што иначе није имао обичај да ради у 

јавности и за јавност, коментарисао је радове других уметника, упоређујући 

себе с њима и одређујући и на тај начин своје место у историји сликарства. 

Ништа мање значајан сегмент ових сећања намењен је и људима које је 

Коњовић сретао, са којима је сарађивао или се дружио и који су сакупљали 

његове слике, попут колекционара Павла Бељанског. Захваљујући појединим 

од ових исказа, дневничке белешке Милана Коњовића које је забележила 

Ирма Ланг, као сликарева дугогодишња сарадница, бацају ново светло на 

многе људе и догађаје, па самим тим и на један период српске историје 

уметности.  

Без обзира што овај дневник није водио сам Милан Коњовић, текст 

заправо делује као аутобиографски, јер се и сама ауторка поставила као 

„писац из сенке“ настојећи да што аутентичније пренесе уметникове речи. 

Овакав ауторски приступ, уз чињеницу да текст представља неизмерно 

важно сведочанство о једном периоду српске уметности, као и о њеним 

протагонистима, топографији која се шири далеко ван граница земље, те 

животу самог уметника, чине дневничке белешке Ирме Ланг драгоценим 

штивом.   Такође, ради сеи  о тексту којим Галерија „Милан Коњовић“ 

наставља добру праксу непрекидног богаћења сазнања о сликару и његовом 



раду. Све су то разлози због који смо сматрали  ово дело вредним и била нам 

је велика  част да промоција оваквог дела буде у Великој сали зграде 

Жупаније у Сомбору. Датум промоције био је  23. септембар ове године уз 

учешће рецензената ове књиге: др. Јасне Јованов, историчарке 

уметности из Новог Сада, Саве Степанова, ликовног критичара из Новог 

Сада, др. Саше Радојчића, доктора филозофије и наравно саме ауторке, 

госпође Ирме Ланг.   

Следеће  године  РТВ Београд биће одобрена средства за  реализацију  
значајног пројекта,  као што је  снимање емисије „Од злата јабука“  РТВ 
Београд у и велики културни догађај и помен на великог уметника.  
 

Водичка служба  

 У 2021. вођене су  групе  којих је због епидемиолошке ситуације било 

мање него претходних година као и  појединачне посете кроз изложбени 

простор Галерије „Милан Коњовић,“ и пружане су   потребне информације о 

XV сталној поставци  - ретроспективној изложби под називом“Степенице ка 

небу“ , тематским изложбама , животу и делу Милана Коњовића као и самој 

ГМК.Поред обиласка актуелне поставке, посетиоци су могли да виде цео 

легат  галерије путем разних мултимедијалних презентација.Вођена је  

евиденција о бројности и структури публике. 

Укупни број посетилаца у Галерији Милан Коњовић у 2021.год је 2809. 
Од тога је појединачних посета 1522 а групних 1287. 

Међу посетиоцима истичемо  средње школе из Сарајева , из Београда, 
Панчева, из Пивница, Инђије и других места, гости  које је имала средња 
економска школа  у Сомбору, а који су из  школа  из Турске, Северне 
Македоније и Португала, галерију су посетиле и амбасаде Црне Горе, 
Амбасада Канаде, Амбасада Шведске,.Старији посетиоци и пензионери су 
долазили из свих градова Србије.  



Посећеност Галрије је на изузетном нивоу, захваљујући великом угледу 
Милана Коњовића и значају збирке,  која је и  у динамичној и занимљивој 
програмској делатности, као и присутности у медијима, гостовањима  у 
другим градовима и веома богатој понуди пропагандног материјала. 

Особама са посебним потребама је  било омогућено разгледање 
фундуса ГМК помоћу техничких помагала (филмска 
пројекција,мултимедијална презентација) у циљу што боље и јасније 
презентације стваралашта Милана Коњовића). 

 Закључак је да  посећеност галерије је била добра , побољшали смо 
комуникацију са образовним установама, са туристичким 
организацијама,имали сарадњу са сродним установама културе, а све то  
поштујући мере заштите, због епидемије COVID 19 вируса. 

                                        водич, Федора Шарчански 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  споменика и СПОМЕН ПЛОЧЕ НА КУЋИ 
МИЛАНА КОЊОВИЋА  

Обзиром да је почетком јуна 2017.године, на великој свечаности 
испред  „Галерије Матице Српске“ у Новом Саду постављен монументални 
споменик Милана Коњовића, рад познатог вајара Јована Солдатовића 
могућност да се иста таква постави и у нашем граду испред галерије која 
носи његово име, покренут је на предлог и  иницијативу од стране Галерије 
„Милан Коњовић“  и  од стране Управног одбора ГМК. За реализацију овог 
веома значајног пројекта у част нашем великом и прослављеном  уметнику 
који је својим изузетним делом обогатио културно наслеђе Српске ликовне 
уметности и прославио има града Сомбора у којем је рођен. 

 
Наведени споменик изливен је у бронзи величине преко два метара за 

који је сачуван калуп, а сва ауторска права на уметнички рад Јована 
Солдатовића поседује уметников син, Срђан Солдатовић. Комисија није још 
увек решила  УТУ / урбанистичко техничке услове /за постављање 
споменика, али је на наш захтев, одобрила  постављање Спомен плоче на 
кући Милана Коњовића у улици Краља Петра, у којој је живео и стварао 
до краја свога живота.  

 
  
  

             



Библиотека ГМК -  огранак библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор 
 

ГМК  има библиотеку која је огранак матичне библиотеке „Карло 
Бијелицки“ у Сомбору.  У 2021. години вршена је  обрада монографских и 
серијских публикација, са реализованих  изложби слика Милана Коњовића у 
Београду, Ћуприји и Новом Саду и  две  изложбе у Галерији Милан Коњовић,  
те пратећа монографија  изложбе у матичној галерији.  

Извршено је инвентарисање и сигнирање монографских  публикација  
које су пристигле у 2021. години  и достављени су   статистички подаци о 
библиотекама у Републици Србији .То је саставни део  годишњег  извештаја 
о раду библиотеке, достављен путем апликације мрежа библиотека Србије  
библиотеци  Матици српске у Новом Саду.  

По попису књига, каталога  као и периодике, у ГМК укупно имамо:  
 КЊИГА ..................................724 ком. 
 КАТАЛОГА..........................  683 ком. 
Број наслова  периодике ....... 94 свеске. 
  
  Укупно -  1474   комада  књижних јединица поседује библиотека ГМК.  
 
                                                                           књижничар, Сњежана Савић 

 
                  Књига утисака 

Своје импресије и речи одушевљења и хвале  упућене Милану 
Коњовићу,  посетиоци уписују и спонтано бележе у Књигу утисака ГМК. Ове 
године нису биле нарочито бројне  групне посете у априлу, мају и почетком 
јуна, као и у јесењем периоду у виду школских екскурзија, група пензионера, 
учесника семинара који су се одржавали у Сомбору, учесника ликовних 
колонија, посета амбасадора, учесника разних конгреса, лекара, фармацеута, 
медицинских сестара, лекара хитне помоћи и многих други због 
епидемиолошке ситуације изазване ковидом 19.  
               Текуће инвестиоционо одржавање и опремање 

Свакодневно је вршен  надзор над тренутним стањем уметничких дела 
у депоу и излагачком простору. На основу, прописаног Закона о заштити 
културних добара и превентивној заштити, редовно је  контролисана  
релативна влажност ваздуха и температуре и по потреби  регулација исте, у 
наведеним просторијама.  Праћен је  квалитет и стање видео надзора, теничка 
исправност противпожарне заштите и физичко стање објекта Галерије 
„Милан Коњовић“.  



  У оквиру планираних годишњих ликовних програма учествовано је на 
техничкој реализацији и припреми изложбе уз примену неопходних мера 
материјалне и техничке заштите: (паковање, преношење и транспорт и 
поставка  уметничких дела). Радило се  на техничкој припреми излагачког 
простора као и реализацији поставке уметничких дела, мобилијара, као и 
других пратећих медијума у техничкој реализацији. Учествовано је  у раду и 
са аутором и координатором пројекта на тему  плана и концепта техничке 
реализације уметничког простора.  

Сервисиране су климе, противпожарни и алармни систем је редовно 
одржаван као и систем противпожарне зажтите. Посебно се обратила пажња 
на систем и сервис видео надзора са 16 мкамера којима се обезбеђује зграда 
24 сата, и то уз сарадњу са фирмом „Гард“.  
 

                                                                Манипулант у депоу, Пера Палић 

Сви запослени прошли су обуку у вези са безбедношћу на раду, обуку 
из протипожарне заштите као и обуку Црвеног крста. Један од запослених 
завршио је курс и добио сертификат за пружање прве помоћи од стране 
Црвеног крста Сомбор. 

Направљен је нови Акт о процени ризика, у складу са важећим 
законским прописима , а спроведене су и противпожарне  превентивне мере 
заштите од пожара утврђене Законом,  а  извршено  је редовно контролисање   
уређаја за аутоматску дојаву и аутоматско гашење пожара и у случају 
неисправности, да би се могле одмах одмах предузети  потребне мере за 
њихово довођење у исправно стање.   Утврђен је  број и размештај 
противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме,   контролисана  је 
исправност и  предузете  су потребне мере ради њихове замене, поправке, 
сервисирања и сличних интервенција,  па је на основу наведеног  донет 
Предлог општих аката из области заштите од пожара – Правила о заштити од 
пожара.  
Предузеће „Спарк“ из Сомбора, одржало је у децембру 2021. године   курс 
обуке за све запослене, па сада сви запослени имају Уверење о одржаној 
протипожарној обуци. У току јулс месеца 2021. године, замењено је свих 6 
противпожарних  апарата, а остали су сертификовани у оквиру редовних 
активности. 
 
  
  



Кустос – музејски едукатор Јасмина Медић 
 

   Изведене  су едукативне ликовне радионице за децу у сеоским  и градским 
школама. Мањи  број је него претходних година, због променљиве  
епидемиолошке ситуације у РС  у школама, током читаве 2021.  
   Одрађена је  радионица- филмски дан, у оквиру пројекта „Сунчана јесен 
живота“,  за одрасле у Геронтолошком центру у Дому пензионера на Селенчи 
у Сомбору, - приказан је филм Снежане Субић, из Новог сада „Боје живота“ 
која је маестра пратила читав његов живот. Филм је привукао велику пажњу, 
јер у њему сам маестро Коњовић занимљиво  прича о себи, свом животу и 
својим сликама.  
  У овом програму радионичарског типа, заступљени су сви они који не 
могу да дођу у ГМК из било ког разлога. Програм подразумева да наша 
запослена сарадница – галеријска едукаторка,  иде код њих.  Пропаганду 
Галерије преко интернета вршимо редовним уређивањем facebook странице 
коју смо такође отворили  и тако информишемо  ширу јавност о 
активностима ГМК, поред наше редовне презентације на нашој интернет 
страници /www.konjovic.rs/. 

 
        Кадрови 
 

У ГМК  је  2016. спроведена  Одлука о максималном броју запослених у 
систему јавног сектора града Сомбора за 2015. годину, / бр. О22-10/2016-1 
од 5.02.2016.г./ , по којој  у  нашој  установи  остаје максималан број  
запослених  на неодређено време  - 6 лица и једно лице на „одређено време“.  

Министарство финансија дала је одобрење за запослење „Сарадника 
дигиталних процеса“  на период до две године. До новембра месеца 2021,. 
године те послове обављала је Наташа Стојановић, а након њеног одласка и 
именовања на функцију вд директора Историјско9г архива, послове је 
наставио да Ради Јовица Мрђенов и уговорен рок је краја августа 2022, 
године / тј, 2 године на том радном месту 
У ГМК су запослени: 
 

- Директор – мастер социологије уметности, проф. Милена Рацков 
Ковачић, 

- кустос/ висока стручна спрема/, Небојша Васић, дипломирани сликар, 
- кустос-музејски едукатор-Јасмина Медић, професор 
- Водич / средња стручна спрема/Федора Шарчански, 
- Књижничар, / средња стручна спрема/Сњежана Савић 
- Манипулант у депоу слика / основна  школа/ Пара Палић 



- Сарадник дигиталних процеса / висока спрема/ Јовица 
Мрђенов,инжењер 
 

Уместо спремачице која је отишла у пензију, само понедељком и четвртком, 
дакле, два дана са по 4 сата,раде 2 спремачице по Уговору  испред агенције 
„Империјал“, а свим другим данима спремају по потреби, сви запослени.  

 
 

Ажурирање сајта ГМК 
Током 2020.  уношени су сви  важни  подаци о активностима на интернет 
страни  ГМК: посете, изложбе, најаве и сл. За наредну годину планирана је 
комплет нова поставка  званичне интернет странице ГМК, са новим текстом, 
новим фотографијама, и сл. 

 
Закључак 

 
И поред отежаних услова због епидемија Ковид 19, ГМК је уредно и 

благовремено извршавала све своје планове: ликовне, мултимедијалне, 
радионичке у обиму колико се то могло у складу са одлукама Владе РС и 
упутствима Кризног штаба задуженог за  превентивне мере епидемије. 

Своје законске обавезе премаМинистарству културе и јавног 
информисања,  Скупштини Града Сомбора, Покрајинском секретаријату за 
културу и јавно информисање, Одељењу за друштвене делатности градске 
управе Града Сомбора, Републичком заводу за статистику, Трезору, Заводу за 
проучавање културног развитка и другима ГМК је такође, све испунила у 
2021. години.  
 
 
                                                                          Директор 
 
                            Мастер-социолог, Милена Рацков Ковачић 


