
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zadeva: Apel članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov ministru za kulturo mag.    

              Zoranu Pozniču 

 

Člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov želimo izraziti svojo podporo kolektivu 

Moderne galerije. Likovni umetniki iz vse Slovenije smo namreč izredno zaskrbljeni ob nedavnih 

dogodkih, ki zbujajo pomisleke, da bi o pomembnih vprašanjih s področja kulture in umetnosti ne 

odločala več stroka, temveč politična ali strankarska pripadnost. Predvsem želimo opozoriti, da bi 

nepremišljena in neutemeljena zamenjava dosedanje direktorice osrednje nacionalne institucije za 

moderno in sodobno umetnost z osebo, ki na muzejskem področju nima predhodnih izkušenj, niti 

domačih ali danes nujnih tujih referenc na strokovnem področju, lahko povzročila resno škodo 

stroki, kolektivu in ogrozila položaj slovenske moderne in sodobne likovno vizualne umetnosti pri 

nas in v tujini. Morda se poti delovanja Moderne galerije in ZDSLU niso vedno križale na pravem 

mestu, a moramo poudariti, da so bili do sedaj v inštituciji naklonjeni našemu delu in skupnemu 

sodelovanju. 

 

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov je skupaj z Moderno galerijo ustanoviteljica 

nacionalne nagrade Riharda Jakopiča za likovno vizualno umetnost, ki jo vsako lepo podelimo prav 

v prostorih Moderne galerije. Kljub včasih razhajajočimi se pogledi na likovno vizualno umetnost, z 

Moderno galerijo zgledno sodelujemo in si skupaj prizadevamo za dvigovanje ozaveščenosti o 

vlogi umetnosti in kulture v današnji družbi.  

 

Likovno vizualni umetniki opozarjamo, da je zlasti v današnjem času vsesplošne negotovosti 

potrebno zagotoviti in ohraniti stabilnost in kontinuiteto kvalitete določene institucije. Pozivamo Vas 

k odgovornemu imenovanju direktorice Moderne galerije in s tem k podpori kolektivu Moderne 

galerije, saj se že tako finančno šibko polje likovno vizualne umetnosti, s tem ko postane žrtev 

strankarskega kadrovanja, zgolj še dodatno slabi.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

V imenu IO ZDSLU, 

Aleš Sedmak, predsednik 

 

Minister mag. Zoran Poznič 
Ministrstvo za kulturo RS 
Maistrova 10 
1000 Ljubljana 
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