Objava za medije

U Muzeju za umjetnost i obrt otvorena izložba Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja
Pred brojnim je uzvanicima iz hrvatskog kulturnog, političkog i društvenog života u Muzeju za umjetnost i
obrt svečano otvorena izložba Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja, koju u povodu obilježavanja
90. obljetnice Grafičke zbirke organizira Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji sa
zagrebačkim Muzejom za umjetnost i obrt. Izložbu je otvorila Jadranka Kosor, predsjednica Vlade
Republike Hrvatske, dok su pozdravne govore održali mr.sc. Božo Biškupić, ministar kulture Republike
Hrvatske te Jelena Pavičić Vukičević, v.d. u obnašanju dužnosti gradonačelnika Grada Zagreba.
Izložbu su predstavili Miroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, prof. dr. sc. Tihomil
Maštrović, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i mr. sc. Mikica Maštrović,
voditeljica Grafičke zbirke u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Izložba će biti otvorena do 31.
siječnja 2010.
Izložbom Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja široj će se javnosti pokazati ne samo iznimno
umjetničko blago stoljećima sakupljane grañe nego i njezina raznolikost. Gotovo da nema značajnije izložbe
u Hrvatskoj, od onih retrospektivnih pa sve do onih na kojima se prikazuju pojedina razdoblja ili obrañuju
odreñene teme, a da na njoj nisu izložena djela iz Grafičke zbirke. Važno je istaknuti kako najvrjedniji fond
Grafičke zbirke nikada do sada nije bio samostalno i cjelovito izložen.
Iz skupine hrvatskih autora izdvajaju se crteži Jurja Julija Klovića, grafike Andrije Medulića i Martina Rote
Kolunića, crteži i grafike Miroslava Kraljevića, Josipa Račića, Ljube Babića, Tomislava Krizmana, Mencija
Clementa Crnčića, Krste Hegedušića, Vladimira Becića, Vlahe Bukovca, Slave Raškaj, Milivoja Uzelca,
Ivana Lackovića Croate, Josipa Generalića, Antuna Motike, Miljenka Stančića, Andrije Maurovića, Julija
Knifera, Miroslava Šuteja, Ede Murtića, Ivana Kožarića, Ivana Picelja, Borisa Bućana i mnogih drugih. Od
stranih umjetnika ističu se vrijedna djela Rembrandta Harmenszoona van Rijna, Johanna Bernharda Fischera
von Erlacha, Honorea Daumiera, Oskara Kokoschke, Georga Grosza, Andyja Warhola, Maxa Pechsteina i
Käthe Kollwitz. Uz crteže i grafike, zanimljive su i zbirke grafičkih mapa, ex librisa, ilustriranih plakata i
razglednica.
Autori izložbe priznati su stručnjaci koji su obradili pojedine cjeline. Osim mr. sc. Mikice Maštrović,
voditeljice Grafičke zbirke, to su dr. sc. Milan Pelc, koji je obradio grañu 16., 17. i 18. stoljeća te prof. dr. sc.
Zvonko Maković, koji je obradio grañu 19. i 20. stoljeća. Prof. dr. sc. Jasna Galjer napravila je izbor plakata,
akademik Josip Bratulić odabrao je ex librise, a akademik Tonko Maroević grafičke mape.
Organizacija izložbe ne bi bila ostvarena bez pomoći pokrovitelja, sponzora i medijskih partnera. Pokrovitelj
je izložbe Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, dok su potporu pružili Gradski ured za kulturu Grada
Zagreba i Turistička zajednica Grada Zagreba. Sponzori su tvrtke Kraš d.d., Croatia osiguranje d.d., Denona
d.o.o., Palk d.o.o. te Optika Kraljević. Glavni je medijski partner izložbe tvrtka Europlakat d.o.o., a medijski
su pokrovitelji Jutarnji list i Tportal.hr.
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