
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

ALEKSANDER BASSIN SE JE KOT PREDSEDNIK SVETA MODERNE GALERIJE ODZVAL NA 

PISANJE MEDIJEV O NJENEM VODENJU 

 
Ljubljana, 25. oktober 2022 – Glede očitkov vodstvu Moderne galerije je predsednik Sveta 
Moderne galerije Aleksander Bassin izrazil zaskrbljenost nad izražanjem nezadovoljstva 
Ministrstva za kulturo in nekaterih zaposlenih preko medijev in nezaupanja vodstvu. 
Sprašuje se, zakaj revizija Moderne galerije po dveh mesecih še ni odobrena. Direktor 
Vaupotič je v izjavi razjasnil področja, ki mu jih očitajo. 
 
»Zaskrbljujoče je izražanje nezaupanja vodstvu Moderne galerije s strani Ministrstva za kulturo. 
Neposredne navedbe, ki so bile podane v intervjuju, sem v okviru svojih pristojnosti preveril pri 
direktorju MG in, kot je sporočil tudi medijem, niso resnične, kaj šele utemeljene« je dejal Bassin 
in omenil tudi, da je situacija v javni RTV popolnoma drugačna, kljub temu da se vodstvo obeh 
inštitucij omenja v istem kontekstu. Utemeljitve obtožb ni zaznal. 
 
Glede nereševanja spora z umetnico dr. Niko Autor vodstvo Moderne galerije zagotavlja, da 
usmerja vse svoje napore v iskanje ustrezne rešitve. O predlogih je, tako Vaupotič, Ministrstvo 
za kulturo tudi pisno obveščeno. 
 
»Kar me kot predsednika še najbolj skrbi je stopnjevanje pritiska na vodstvo vse od kar je Svet 
19. avgusta ministrstvu predlagal revizijo poslovanja v obdobju zadnjih desetih let. Svet 
odgovora na predlog revizije še ni prejel, kljub temu, da sta od tega minila že dva meseca. Na 
mestu je vprašanje, ali gre za konflikt interesov na ministrstvu, še posebej, ker je bila na 
predhodnem sestanku na ministrstvu podana pobuda, da bi, paradoksalno, spremenili obdobje 
revizije: namesto za obdobje prejšnjega vodstva v obdobje preteklih dveh let, se pravi za čas 
sedanjega vodstva«. 
 
Bassin je seznanjen glede odnosov v kolektivu, ki niso dobri že od samega ne-podaljšanja 
mandata prejšnjemu vodstvu. Nekateri zaposleni so že takrat nasprotovali imenovanju 
kateregakoli novega vodstva in aktivno ovirajo delovanje Moderne galerije. Dejstvo je, kar 
direktor priznava, da odnosi v kolektivu niso pozitivni in da mnogi zaposleni delujejo 
nemotivirano. Direktor je na tem področju že vzpostavil nove mehanizme. 
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