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ДЕЛАТНОСТ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ 
СРПСКЕ У СЛУЖБИ КУЛТУРНЕ 

ДИПЛОМАТИЈЕ

Сажетак: У оквирима богате и разноврсне делатности музеја која подразумева 
изложбене, издавачке, едукативне и конзерваторско-рестаураторске активности 
посебно место имају програми међународне сарадње који, уколико су добро осми-
шљени, могу имати важну улогу у систему културне дипломатије сваке земље. У 
процесу трансформације од традиционалног ка модерном музеју 21. века Галерија 
Матице српске важан део својих активности усмерила је ка међународној сарадњи 
и самим тим и културној дипломатији. Те активности реализују се кроз прихва-
тање изложби установа из иностранства, гостовања изложби Галерије Матице 
српске у европским музејима, приређивање заједничких изложби с музејима у регио-
ну, сарадњу са страним културним центрима и протоколарне посете. Кроз добро 
осмишљене теме и програме који промовишу националну уметност, везе с другим 
културама и културу других народа, делатност музеја – изложбе и публикације, 
могу постати важно оруђе бољих међународних односа и темељ активне сарадње 
међу музејским установама на широком простору Европе.

Кључне речи: музеј, међународна сарадња, културна дипломатија, међумузејска 
сарадња

УВОД

Делатност музеја веома је разноврсна и комплексна. Пo дефиниција Светске 
му зејске асоцијације (ICOM): ,,Музеј је непрофитна, стална установа у 
служ би друштва и његовог развоја и отворена јавности, која сабира, чува, 

истра жује, комуницира и излаже материјална сведочанства човека и његове око-
ли не, ради проучавања, образовања и забаве.”1 Уз све побројане, али и друге, с 

1 http://www. ICOM.museum/en/



ТИЈАНА ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ, ЛОЛИТА ПЕЈОВИЋ

114

времeном додате активности, које су одраз друштвених и историјских прилика, 
једна од улога музејâ која се никад не наводи, а коју можемо посебно истаћи, јесте 
њихово учешће у пројектима културне дипломатије. 

Посета националним музејима једно је од приоритетних полазишта сваког ту-
ристе када отпутује у неку земљу. Да бисте неку државу вредновали и разумели, 
потребно је да упознате њену културу и сагледате њен однос према наслеђу, савре-
меној уметничкој продукцији и презентовању уметности и наслеђа других нација. 
Све наведено огледа се у делатности музеја. Музеј јесте место спознаје о наци-
оналним и локалним особеностима, јер разноврсни музејски програми пружају 
могућност да се другима исприча прича о себи, свом националном идентитету и 
култури. Музеј стога јесте важно место за спровођење културне дипломатије као 
места продукције и гостовања изложби и одвијања различитих програма и дебата. 

Уметност је најбољи амбасадор сваке земље. Она говори универзалним језиком 
и разумљива је и без речи, јер ангажује емоције, интелект и доприноси јединстве-
ном естетском ужитку. Кроз одабир добре теме и квалитетних уметничких дела, 
могу се поставити бројна питања и понудити различити одговори. Музеј тако по-
стаје место дијалога, а одабране теме и предмети модел за исказивање важне на-
ционалне особености, идеје и поруке.

Почетком 21. века Галерија Матице српске (ГМС) започела је свеобухватни 
про цес трансформације од традиционалног уметничког музеја (који је успешно 
преживео друштвену, политичку и економску кризу деведесетих година 20. века) 
до савременог активног музеја 21. века. Та промена била је усмерена на основне 
принципе деловања музејске установе: адаптацију зграде, како би се унапредили 
услови чувања и излагања колекције и перманентно образовање стручњака, а како 
би се створили људски ресурси за креирање и реализацију атрактивне музејске 
делатности кроз изложбене, издавачке и програмске активности.

Један од основних циљева било је формирање нове сталне поставке, која ће 
у духу савременог тренутка представити причу о: настанку, развоју и дометима 
српске ликовне уметности од 16. до 21. века. Паралелно с тим, радило се на осми-
шљавању изложбених програма који би привлачили локалну и регионалну публи-
ку. Да би се то постигло, поред редовне изложбене активности, било је неопход-
но поново покренути праксу гостујућих изложби, како изложби Галерије Матице 
српске у другим установама тако и гостовања других музејских установа из земље 
и региона у Галерији. Да би се то остварило било је потребно успоставити све са-
времене стандарде за излагање уметничких дела и омогућити неопходне безбед-
носне, микроклиматске и техничке услове.

Такође, процесом стратешког планирања, међународна сарадња је дефинисана 
као један од приоритетних циљева развијања партнерстава са сродним музејским 
установама на реализацији различитих едукативних и конзерваторских пројека-
та и, коначно, размени изложби. Један од основних приоритета било је успоста-
вљање међународне сарадње као вида специфичне културне дипломатије кроз 
делатност установа културе. За постизање тог циља било је неопходно предузети 
неколико корака. Пре свега било је потребно успоставити европске стандарде у 
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самој Галерији, како би се подизањем капацитета изложбених просторија створи-
ли услови за прихватање гостујућих изложби из европских музеја. Истовремено, 
било је потребно подићи стручне компетенције запослених за спровођење међу-
народних пројеката, као и изградити мрежу сарадника способних да изведу ком-
плексне процедуре међународног транспорта, осигурања и сл.

ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ

У процесу трансформације делатности Галерије Матице српске, као посебан мо-
дел, дефинисане су гостујуће изложбе, осмишљене тако да презентују установу 
и успоставе сарадњу с другим сродним установама у региону. Током овог перио-
да поново су покренута гостовања иностраних изложби која су била део редовне 
музејске праксе током шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година 20. века. 
На почетку 21. века успоставља се поново пракса гостујућих изложби, али сада 
у сарадњи с културним центрима или институтима европских држава у Србији, 
као и сарадња с музејима из држава с простора бивше Југославије. У сарадњи са 
Амбасадом Италије и Италијанским институтом за културу у Београду, у Галерији 
је 2013. године одржана изложба Хуманизам и ренесанса у Централним Апенини-
ма. Паралеле.2 Уз бројна уметничка дела која су стигла из италијанских музеја и 
цркава, изложен је један део копија који је указао на копирање као модел очувања 
и презентације културног наслеђа. Истовремено, делима италијанске ренесансе 
додате су паралеле, дела из српског националног уметничког корпуса која указују 
на утицаје, везе или идентичне праксе у нашој средини. Изложба је имала велики 
одјек у јавности, јер је посетиоцима пружила прилику да виде оригинална дела 
италијанске уметности, али и копије које су им прошириле увид и знања о итали-
јанском културном наслеђу и моделима заштите и презентације.

На сличан начин, у сарадњи са Британским саветом, реализована је изложба 
Перцепције. Жена по мери друштва3 као део великог регионалног пројекта. Ку-
стоси из региона (Србија, Македонија, Црна Гора, Република Српска) одабрали су 
из богатог фонда Британског савета радове уметница, а затим их, свако у својој 
држави, у простору свог музеја изложили паралелно са делима уметница из своје 
колекције или радовима актуелне уметничке праксе. Овако конципирана изло-
жба пружила је могућност да се истовремено сагледају дела актуелних британских 
уметница и дела из колекције ГМС која имају исте теме, говоре истим ликовним 
језиком или шаљу исте поруке. Тиме су две културе, у уметничким везама не по-
себно блиске, стављене у директан дијалог.

Трагајући за најадекватнијим моделом презентовања врхунских национал-
них уметничких вредности, Галерија Матице српске је осмислила посебну групу 

2 Група аутора (2013) Хуманизам и ренесанса у Централним Апенинима. Паралеле / Umanesimo e 
rinascimento nellʼAppennino centrale. Paralleli, Нови Сад: Галерија Матице српске.
3 Огњановић, Ј. (2019) Перцепције. Жена по мери друштва, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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својих гостујућих изложби, наменски прављених за друге просторе. Оне најчешће 
настају као резултат рада на некој изложби у ГМС, која се по потреби умањи и 
трансформише да одговара другом простору. 

Галерија је своју дугогодишњу сарадњу с регијом Умбрије крунисала 2015. го-
дине великом изложбом Зографи. Између традиције и модерности. Паралеле.4 
Ова изложба је настала као узвратна, на позив Националне галерије Умбрије у 
Перуђи, а након гостовања изложбе Хуманизам и ренесанса у Централним Апе-
нинима. Паралеле, реализоване 2013. године у Галерији Матице српске. Сачињен 
је избор од четрдесетак најрепрезентативнијих икона из прве половине 18. века, 
занимљивих европској публици као аутентични ликовни израз сликара зографа. 
Излагање у Националној галерији Умбрије у Перуђи представљало је прворазред-
ни билатерални догађај, који је под истим кровом омогућио излагање ремек-дела 
италијанске и српске уметности. Таквим излагачким концептом постиже се боље 
позиционирање и препознавање српске уметности у европском контексту. Ова 
изложба била је пример остварења дугогодишњих тежњи Галерије Матице српске 
да сарађује са европским музејским установама и да с њима размењује изложбе, 
презентујући тако националну ликовну уметност по највишим стандардима.

На сличним основама реализована је последња у низу тако великих гостова-
ња изложба Српски модернизам 1880−1950. Из колекције Галерије Матице српске5. 
Настала је на позив Народне галерије Словеније у Љубљани, са идејом да се кроз 
репрезентативни избор 86 дела представи колекција ГМС, али и везе са словена-
чком уметношћу тог доба, као илустрација јединственог уметничког и културног 
простора. Избор изложених дела настао је у заједничком раду кустоса две нацио-
налне галерије као хармонизација референтних дела из Галерије, а које су кустоси 
Националне галерије у Љубљани препознали као атрактивне за њихову публику. 
На тим темељима настала је изложба којом је Галерија истовремено представи-
ла своју колекцију и испричала причу о својој специфичној историји. Изложба је 
имала велики успех због интересовања публике и изузетне заступљености у ме-
дијима, а велику заслугу имала је и кампања српске дијаспоре у Словенији. Тако 
формирана изложба била је у потпуности примерена и за приказивање у Србији 
и због тога је понуђена Галерији САНУ, репрезентативном излагачком простору 
у центру Београда, отвореном за гостовања других установа. Изложба Колекција 
као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске6 отворена је у Га-
лерији Српске академије наука и уметности од 24. децембра 2021. године до 20. 
марта 2022. године.

4 A Group of Authors (2015) Zоgrafi. Icone serbe fra tradicione e modernita. Paralleli / Serbian Icons between 
Tradition and Modernity. Parallels, Perugia – Novi Sad: Galleria Nazionale dellʼUmbria – The Gallery of 
Matica Srpska. 
5 Palkovljević Bugarski T. (2020) Srpski modernizem 1880−1950 / Serbian Modernism1880−1950, Ljubljana: 
Narodna galerija – National Gallery of Slovenia. 
6 Палковљевић Бугарски, T. (2021) Колекција као огледало. Модернизам у делима из колекције Галери-
је Матице српске, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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Још један пример измештања готове изложбене поставке је гостовање изложбе 
Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске7 у Националном уметни-
чком музеју у Темишвару. Ова изложба настала је 2018. године, која је по одлуци 
Европске уније проглашена годином европског културног наслеђа. Пошто у сво-
јој колекцији не баштини дела страних/европских уметника поставило се питање 
шта је то европско у националној колекцији ГМС. Четири кустоса одабралa су 
четири основне вредности или феномена европске цивилизације и илустровала 
су их делима из колекције Галерије. Слобода, Разноликост, Наслеђе и Напредак 
послужили су нам као тематски оквири изложбе. Настао је јединствен приказ ко-
лекције кроз дела настала у распону од једног века. Изложба је најпре предста-
вљена у Новом Саду, затим у Музеју савремене умјетности у Бањалуци, коначно, 
у Темишвару. 

Три наведене изложбе указују на модел измештања сталних поставки или из-
бора најрепрезентативнијих дела у друге просторе као вид представљања актуел-
них музеолошких и научних приступа. Овако осмишљене изложбе резултат су ви-
шегодишњих планирања и засноване су на дугогодишњим партнерским односима 
с музејима у земљи и региону и потписаним протоколима о сарадњи. Циљ ова-
квих изложби је представљање националне уметности кроз излагање најрепре-
зентативнијих дела и могу се посматрати као врхунски модел културне политике, 
односно коришћења делатности музеја у сврху културне дипломатије. Готово све 
наведене изложбе отварали су актуелни министри културе, чиме су ови догађаји 
уздигнути на ранг најзначајнијих билатералних догађаја у култури. 

ГОСТОВАЊА У КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА У ИНОСТРАНСТВУ 

Други модел међународних гостовања представљају изложбе приређене у просто-
рима српских културних центара као вид презентације установа, односно сегме-
ната националне уметности, кроз одабрана дела из колекција и атрактивно дефи-
нисане теме. Галерија Матице српске је последњих година чак два пута гостовала у 
Културном центру Србије у Паризу. У децембру 2018. године приказана је изложба 
Слике пролазног света. Односи француског и српског интимизма.8 Била је то ума-
њена форма раније реализоване изложбе ауторке др Дијане Метлић, приређене у 
Галерији поводом јубилеја 170 година трајања. Париска верзија изложбе била је за-
снована на делима из колекције ГМС и неколико дела из приватних збирки. Идеја 
је била да се покаже блискост и повезаност српског и француског интимизма и 
снажни утицај који су сликари Бонар (Bonnard) и Вијар (Vuillard) с једне стране, 
а с друге сам Париз, као место боравка и школовања, имали на српске сликаре. 

7 Група аутора (2018) Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске, Нови Сад: Галерија 
Матице српске.
8 Метлић, Д. (2020) Слике пролазног света. Односи француског и српског интимизма, Нови Сад: Га-
лерија Матице српске.
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Друга изложба била је Сава Шумановић и тајна под куполом9, отворена у мају 
2019. године, заснована је на делу Саве Шумановића које се трајно чува у Паризу 
на стубу у кафеу Ла Купол (La Coupole). Излагањем скице за наведено дело, које се 
чува у приватном власништву у Србији, доказано је коначно да је Сава Шуманови-
ћа извео композицију са четири фигуре на стубу знаменитог кафеа и указано је на 
део српске културне баштине који ће трајно остати у престоници Француске. По-
ред реплике стуба, оригиналне скице и фотографија које документују како је тих 
бурних тридесетих година 20. века изгледао Ла Купол у који је долазио Шумано-
вић, изложено је и неколико његових слика које указују на снажан утицај францу-
ске ликовне уметности на Шумановићево сликарство. Овом изложбом приказана 
је Шумановићева делатност у Паризу, а доказивањем његовог ауторства решена је 
и деценијска „тајна под куполом”. Истовремено, ова изложба била је прилика да 
се француској јавности представи Шумановић као сликар европског модернизма, 
преко слика које се чувају у колекцији ГМС. Циљ овако осмишљених изложби је 
презентација српске културе у иностранству и указивање на европску припад-
ност, кроз мапирање утицаја и узора. У институционалном смислу, њихов циљ 
је препознавање партнерских установа с којим би се могла остварити сарадња у 
будућности, кроз реализацију заједничких програма и гостовања. 

Овај модел гостујућих изложби допринео је успостављању дијалога с другим кул-
турама кроз промоцију националне уметности и указивање на уметност као везива с 
другим националним културама и државама. На тим основама тренутно је у припре-
ми изложба Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Једна сасвим (не)обична српско-фран-
цуска веза.10 Заснована на књизи проф. Дијане Метлић, ова изложба делима ликовне 
уметности (сликама, цртежима) и књигама, визуелизује однос двоје интелектуала-
ца, Српкиње и Француза који су заједничким деловањем допринели повезивању и 
дијалогу француске и српске културе. Циљ презентовања изложбе и публикације у 
Културном центру Србије у Паризу је да укаже на улогу појединца у промоцији наци-
оналних уметничких остварења и у повезивању с другим културама.

На сличан начин реализована је 2020. године и изложба у Италијанском инсти-
туту за културу у Србији. На основама добре сарадње и препознавања италијан-
ске културе као узорне за бројне европске народе, формирана је изложба Инспи-
рисани Италијом.11 Направљен је одабир уметничких дела из различитих епоха и 
збирки које су настала под утицајем италијанске уметности, културе, предела или 
традиције. Изложба је обухватила 21 дело из колекције Галерије Матице српске 
и након представљања у Београду приказана је и у Новом Саду, уз богат пратећи 
програм – предавања, тумачења и радионице. Овакав тип изложби промовише 
добре односе међу европским земљама. 

9 Група аутора (2013) Сава Шумановић и тајна под куполом, Нови Сад: Галерија Матице српске.
10 Метлић, Д. (2017) Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Једна сасвим (не)обична српско-француска 
веза, Нови Сад: Галерија Матице српске. 
11 Јовановић С. (2020) Инспирисани Италијом / Inspirati dallʼItalia, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКИХ ПРИНТОВА 

Трећи модел изложби настао је на трагу вишедеценијске присутности Галерија 
Матице српске на широком српском културном простору, односно у региону. На 
тим основама покренули смо посебну серију изложби намењених мањим изложбе-
ним просторима и српским заједницама у региону. То су специјално осмишљене 
изложбе дигиталних принтова на различите, пажљиво одабране теме: Сава Теке-
лија. Велики српски добротвор, Српска уметност у 10 слика, Европски феномени 
у колекцији ГМС, намењене српским заједницама у Мађарској, Румунији, Хрват-
ској.12 Циљ ових изложби је да се омогући приказивање сегмената српске ликовне 
уметности који повезују српски народ и уједно указују на значај присуства српске 
културе у другим земљама. Без великих трошкова за припрему, транспорт и из-
лагање, једноставне за постављање, оне постају место окупљања српске заједнице, 
али и поноса због припадности истој. Овај вид мобилности колекције има иден-
титетски смисао, али релативно слабо остварује контакт са ширим окружењем, 
а не доприноси значајно ни повезивању са локалим музејским установама. Ме-
ђутим, значај овог модела ипак је вишеструк. Излагање националне уметности 
увођењем дигиталног принта је нови модел презентовања употребом савремене 
технологије. Он се наслања на раније присутни модел гостовања, али га надогра-
ђује, јер дигитални принт постаје копија новог доба, а мултиплицирање збирке 
доприноси њеној заступљености у другим музејима и срединама. Коначно, овако 
замишљене изложбе имале су увек своје трајно одредиште у некој од установа или 
институција. Тако је изложба о Сави Текелији поклоњена његовој Задужбини Те-
келијануму у Будимпешти, баш као и изложба Српска уметност у 10 слика, док 
је изложба Европски феномени у колекцији ГМС тренутно изложена у простору 
Фонда за европске послове АП Војводине у Новом Саду. 

ЗАШТИТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
У МАЂАРСКОЈ

Посебан пројекат који би се могао посматрати као јединствен и успешан модел 
културне дипломатије био је комплексни вишегодишњи пројекат Српска црквена 
уметност у Мађарској.13 Реализован је од 2011. до 2014. године у сарадњи Галерије 
Матице српске и Српског црквеног музеја у Сентандреји. Започет је као захтеван 
стручни посао на конзервацији и рестаурацији 40 икона, прикупљених на про-
стору Будимске епархије. Након завршених радова, формирана је изложба с пра-
тећим каталогом која је представљена у Галерији Матице српске за Дан Галерије 

12 Изложбе овог типа организоване су у: Сентандреји, Печују, Будимпешти, Араду, Темишвару, Ву-
ковару. Реализују се уз пратеће каталоге на српском и језику земље у којој изложба гостује, како би 
биле доступне свима.
13 Вуковић, К., Королија Црквењаков Д. (2011) Српска црквена уметност у Мађарској, Нови Сад: 
Галерија Матице српске.
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2011. године. Затим је изложба пренета у Српски црквени музеј у Сентандреји 
2012. године, а каталог преведен на мађарски језик. Увиђајући важност поруке да 
су две државе у добрим билатералним односима, приступило се реализацији за-
једничког пројекта заштите угроженог културног наслеђа. Влада Републике Ма-
ђарска је у сарадњи са својом амбасадом у Белгији преузела организацију изложбе 
у Kултурном сервису Амбасаде Мађарске – Балаши институту у Бриселу (Balassi 
Institute). Изложба и каталог, који је за ову прилику реализован и на енглеском 
језику, показали су на најбољи начин заједнички рад на заштити европског кул-
турног наслеђа које је презентовано у центру Европске уније. Успех изложбе у 
Бриселу довео је до њеног приказивања и у Балаши институту у Москви 2014. 
године, где се Република Мађарска представила као држава одговорна према за-
штити православног наслеђа у својој држави. Коначно, након бројних путовања 
експоната, формирана је стална изложба при цркви у Печују, те су они ту прона-
шли своје трајно одредиште. 

На темељима тако успешно реализованог пројекта настала је још једна про-
ширена сарадња с музејским институцијама у Републици Мађарској. На основу 
потписаног споразума о сарадњи, Галерија Матице српске је преузела посао ком-
плетне рестаурације иконостаса Арсенија Теодоровића из некадашње српске цр-
кве у Будиму, срушене након Другог светског рата. Иконостас је у целости пред-
стављен на изложби у Галерији Матице српске, а затим су се у сарадњу укључили и 
Историјски музеј Будимпеште и Српски институт у Будимпешти, који су изложбу 
проширили и представили је мађарској публици. Тако је уметнички рад Арсенија 
Теодоровића, односно његов иконостас, употпуњен бројним историјским, доку-
ментарним и уметничким предметима и формирана је изложба Српска саборна 
црква у Табану. Трагом нестале српске вароши у Будиму.14 Заједничка публикација 
која је настала поводом ове изложбе добила је Награду Opus Mirabile, коју додељује 
Мађарске академија наука за најбољу изложбу и пратећу монографију у 2019. го-
дини. Овај пројекат допринео је упознавању и сарадњи институција и стручњака 
и реализован је заједнички на понос обе државе. Он је указао на суживот српског 
и мађарског народа, преплетену историју и наслеђе, као и узајамно вишедецениј-
ско поштовање. 

ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ

Коначно, година када ће Нови Сад носити титулу Европске престонице културе 
изузетна је прилика за међународна позиционирања и коришћење уметности за 
културну дипломатију. Препознавање Новог Сада као Европске престонице кул-
туре даје прилику установама и појединцима да унапреде међународну сарадњу 
и представе њене резултате. Година Европске престонице културе прилика је, с 

14 A Group of Authors (2018) Szerb Székesegyház a Tabánban. Az eltünt Rácváros emlékezete, Budapest: 
Budapesti Történeti Múzeum.
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једне стране, да се изложбе других музеја представе у Новом Саду и истовремено 
да се промовише сопствено наслеђа и савремене уметничке праксе. 

У оквиру припрема за 2022. годину, када Нови Сад носи титулу Европске пре-
стонице културе, Галерија није планирала класичне гостујуће изложбе у свом 
простору. Определила се за пројекте који се баве неким глобалним темама или 
стиловима и местом српске уметности у ширем контексту, а које подразумева-
ју окупљање експоната из различитих европских музеја. Намера је да се током 
2021/2022. године реализују два велика међународна пројекта. Изложбе Живот 
– Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма15 на којој ће се паралелно из-
лагати дела европских и националних сликара, а чији је циљ да укаже на везе, ути-
цаје и домете српског симболизма у ширем европском контексту. Друга је изложба 
Уметност миграција. Миграције у уметности, која ће бити комбинација нацио-
налних икона (Сеоба Срба Паје Јовановића), ремек-дела из европских музеја умет-
ника миграната из прошлих времена као што су Ел Греко (El Greco), Вижен ле Брун 
(Vigée Le Brun), Шагал (Chagall) и актуелних радова савремене уметничке сцене. 
Идеја комбиновања страних и домаћих сликара, као и сликара различитих епоха 
има циљ да укаже на јединство уметничке сцене и целине европског културног 
наслеђа, о којем сви заједно треба да промишљамо, бринемо и да га презентујемо. 

Изузетак међу планираним изложбама представља сарадња с Националним 
уметничким музејем у Темишвару, који је требало да буде европска престоница 
истовремено када и Нови Сад, али је услед епидемиолошке ситуације њихова ти-
тула померена на 2023. годину. Развијајући партнерство на темељу потписаног 
Протокола о сарадњи два музеја, настао је договор да Галерија гостује у Темишва-
ру са изложбом Европски феномени у колекцији ГМС која указује на европске теме, 
идеје и вредности српске уметности у распону од 19. до 21. века. Та изложба успе-
шно је реализована током 2021. године и на темељима заједничког рада створиле 
су се могућности за наредни заједнички пројекат. Током 2022. године планира се 
реализација изложбе Паралеле, на којој ће се паралелно изложити радови сли-
кара присутних у колекцијама оба музеја, с обзиром на то да је то некада, кра-
јем 19. и почетком 20. века, био јединствени уметнички простор. Комбиновањем 
радова сликара које оба музеја сматрају националним, приказала би се изложба 
која заправо илуструје јединствен европски уметнички простор, без националних 
граница. Планирано је да на потписним легендама уз каталошке податке, уместо 
навођења имена музеја, стоји Европска престоница културе ‒ како би се указало 
на јединство европског наслеђа. Таквим приступом указало би се и на суживот 
Срба и Румуна на овим просторима и кроз заједничка остварења из прошлости 
допринело би се бољим и квалитетнијим односима у будућности. 

Мобилност уметничких дела и комбиновање колекције ГМС са делима других 
музејских установа у контексту пројекта Европска престоница културе има за 

15 Борозан И., Мишић С. (2021) Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма / Life – 
Dream – Death. European Framework of Serbian Symbolism, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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циљ повезивање, јачање међуинституционалне сарадње и стварање слике о једин-
ствености уметничког наслеђа европског континента. Све су то циљеви који де-
латност музеја стављају у функцију спровођења културне дипломатије. А зар није 
пројекат Европске престонице културе управо то: дијалог, сарадња, поштовање 
различитости и успостављање бољих односа кроз уметност?

ПРОТОКОЛАРНЕ ПОСЕТЕ

Посебан вид стављања музеја у контекст културне дипломатије су и протоколарне 
посете. Могућност да се страним дипломатама представи национална култура, 
њене особености и вредности пред уметничким делима у простору музеја је једин-
ствен вид промоције. Галерија Матице српске често користи ту привилегију да, 
водећи протоколарне посете кроз сталну поставку, укаже на важност национал-
ног идентитета некад и сад. На тим основама развила се сарадња са бројним ам-
басадама која је с временом резултирала различитим програмима. Једна од таквих 
великих државних посета била је посета британског престолонаследника, принца 
Чарлса и Камиле Паркер, војвоткиње од Корнвола, 2016. године. Галерија Матице 
српске искористила је прилику да кроз осмишљено вођење укаже не само на дела 
своје сталне поставке већ да истовремено истакне сарадњу са сродним установама 
у региону, рад са децом и младима и професионални приступ у заштити култур-
ног наслеђа кроз делатност конзерваторске радионице. Добро осмишљена триде-
сетоминутна посета пружила је прилику да се укаже на разноврсност активности 
које се спроводе у музејима у Србији и да се кроз причу о једном српском музеју 
покаже друштвена улога и значај музејске праксе у Србији. Друштвена популар-
ност британског пара Галерији је донела изузетну медијску видљивост и доприне-
ла њеном препознавању у европским оквирима. 

ЗАКЉУЧАК

На основу свих наведених примера јасно је да је један сегмент делатности Гале-
рије Матице српске у служби културне дипломатије. Галерија у тим процесима 
има проактивну улогу. Она осмишљава, иницира и реализује пројекте пажљиво 
бирајући партнере и теме, водећи рачуна да за сваки предложени пројекат по-
стији обострани интерес. Тако конципиране програме предлаже Министарству 
културе и информисања Републике Србије и Покрајинском секретаријату за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама који, у складу са сво-
јим могућностима, подржавају њихову реализацију. Галерија се труди да кроз ме-
ђународне пројекте буде подједнако присутна и у региону и на простору читаве 
Европе. Истовремено, своју међународну делатност ставља у службу промоције 
српске уметности у иностранству и уметности других европских народа у Србији. 
На тај начин, кроз изложбену делатност, гостујуће и заједничке изложбе, Галерија 
може допринети бољем препознавању особености српске националне уметности 
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у Европи. Такође, кроз сарадњу с колегама из других установа и држава успоста-
вљају се не само професионални него и пријатељски односи који сваку наредну са-
радњу чине лакшом и успешнијом. Коначно, музеј представља и врсту платформе 
за дијалог која доприноси бољем разумевању, познавању и заједничком деловању 
у будућности: јер културно наслеђе јесте заједничка вредност о којој сви треба за-
једнички да бринемо, а културна дипломатија представља један од најбољих при-
мера њене промоције.
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ACTIVITIES OF THE GALLERY OF MATICA SRPSKA IN THE SERVICE 
OF CULTURAL DIPLOMACY

Abstract: Within the framework of rich and diverse activities of museums, which include 
exhibitions, publishing, educational and conservation / restoration activities, a special place 
is given to international cooperation programs which, if well designed, can play an important 
role in the cultural diplomacy system of each country. In the process of transformation from 
a traditional to a modern museum of the 21st century, the Gallery of Matica Srpska has di-
rected an important part of its activities towards international cooperation and thus cultural 
diplomacy. These activities are realized through hosting of exhibitions of foreign institutions, 
visiting exhibitions of the Gallery in European museums, organization of joint exhibitions 
with museums in the region, cooperation with foreign cultural centers and through protocol 
visits. Well-designed themes and programs that promote national art, connections with other 
cultures and the culture of other nations, museum activities – exhibitions and publications 
– become an important tool for better international relations and a foundation for active 
cooperation among museum institutions throughout Europe.

Key words: museum, international cooperation, cultural diplomacy, intermuseum cooper-
ation.


