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Pokrovitelj 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

DANI EDE MURTIĆA

Kulturna manifestacija Dani Ede Murtića kontinuirano se 11. godinu održava u rodnom mje-
stu Ede Murtića u Velikoj Pisanici i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobro je 
znano da je Murtić jedan od najvažnijih hrvatskih slikara 20. stoljeća i da je recepcija njegova 
djela i u svijetu velika, o čemu najbolje govore samostalne izložbe u prestižnim muzejima i 
galerijama širom svijeta. Ovome u prilog domećemo da se slikareva djela nalaze u fundusima 
najuglednijih muzeja i galerija, kao i činjenicu da su o njegovom slikarstvu pisali autoriteti 
iz povijesti umjetnosti i likovne kritike, jednako, u Italiji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, 
Sloveniji, Španjolskoj, SAD-u, Rusiji i drugdje. Prigodnim katalogom koji je u pripremi prika-
zat će se dosadašnja djelatnost manifestacije Dani Ede Murtića koja se ne temelji na pukom 
memoriranju slikareva rođendana niti mistificiranju zavičajnog prostora, jer je to tek pretekst 
za stvaralački proces u projektu Zavičajni i iskustveni prostor Ede Murtića. Dakle, 
pravi je smisao ove manifestacije pod imenom velikoga slikara razvijati kreativni pristup me-
diju crteža i aktualizirati sam crtež u suvremenom multimedijalnom kontekstu i u toj likovnoj 
radionici, odnosno, otvorenom atelijeru razvijati kreativni pristup crtežu i time podsjećati da 
je i sam slikar bio veliki crtač.  Studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (na kojoj 
je i Murtić bio student u klasi Ljube Babića) pod mentorstvom akademika Zlatka Kesera i 
njegove asistentice Gordane Bakić-Vlahov, izv. prof. na ALU vode ovaj projekt pod naslovom 
Zavičajni i iskustveni prostor Ede Murtića i tako promiču na visokim pedagoškim i profe-
sionalnim standardima tezu o mediju crteža kao vitalnom i aktualnom likovnom mediju. 
Projekt autorski potpisuje Milan Bešlić, voditelj i koordinator projekta, u suradnji s načelni-
kom Općine Velika Pisanica Fredijem Palijem. Jedinstvena manifestacija Dani Ede Murtića 
zaživjela je kroz intenzivnu i profesionalnu suradnju ALU i Općine Velika Pisanica, stvarajući 
iznimno uspješan projekt koji je takvim i prepoznat u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti jer je 
u minulom razdoblju oblikovao novu percepciju Velike Pisanice kao značajne destinacije na 
hrvatskoj kulturnoj karti i znatno afirmirao novi pristup mediju crteža. 

Manifestacija se pokazala i naročito značajnom u suvremenom i novom pedagoškom pristupu 

starom mediju crteža što se najbolje vidi kroz brojne crteže studenata ALU koji iz godine u 

godinu pokazuje sve veći interes za sudjelovanjem u manifestaciji Dani Ede Murtića. Njihovi 

brojni crteži kroz minule godine danas su bogati fundus Dana Ede Murtića, a njihova visoka 

likovna razina najbolje će se vidjeti na izložbama koje smo organizirali u muzejima i galerija-

ma, na ALU u Zagrebu i Hrvatskom sveučilištu u Zagrebu. Naime, u više hrvatskih gradova 

pokazat će se to likovno bogatstvo i stvaralački pristup crtežu i, dakako, katalog izložbe au-

tentično će prikazati likovnu izvornost i kreativni pristup mediju crteža. Katalog će u mediju 

fotografije prikazati rad studenata u prostoru Velike Pisanice, kao i sve faze njihove razrade 

i definiranja crteža na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu. Katalog će dokumentarno 

memorirati sve značajnije događaje i osobe, umjetnike, studente i kulturne djelatnike koji su 

sudjelovali i na različite načine podupirali manifestaciju Dani Ede Murtića. Katalog od cca. 

120 stranica najbolje će zrcaliti vrijednosti ove manifestacije i riječju i slikom. 

Milan Bešlić, voditelj i koordinator Dana Ede Murtića
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Čast nam je pozvati Vas na



4. svibnja 2021. u 11 sati  
ZGRADA OPĆINE VELIKA PISANICA

OTVORENJE IZLOŽBE CRTEŽA studenata Akademije likovnih umjetnosti,  
sudionika u projektu Zavičajni i iskustveni prostor Ede Murtića 

pod mentorstvom akademika Zlatka Kesera i asistentice Gordane Bakić - Vlahov.

Pozdravna riječ: Fredi Pali, načelnik Općine Velika Pisanica
Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije 

O Projektu Zavičajni i iskustveni prostor Ede Murtića govorit će:
Milan Bešlić, voditelj i koordinator Dani Ede Murtića

akademik Zlatko Keser 
Tomislav Buntak, dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

Izložbu će otvoriti akademik Velimir Neidhardt, predsjednik HAZU.

Vijenac na slikarevoj rodnoj kući u Velikoj Pisanici 

u 12 sati položit će:
 akademik Velimir Neidhardt, predsjednik HAZU

Goranka Vrus-Murtić, akademska slikarica

4. svibnja 2021. u 19 sati  
GALERIJA FORUM, Zagreb , Ul. Nikole Tesle 16  

OTVORENJE IZLOŽBE CRTEŽA
studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu,

sudionika u projektu Zavičajni i iskustveni prostor Ede Murtića

Pozdravna riječ: Petar Bujas, ravnatelj KIC-a
Uvodna riječ:  Milan Bešlić, voditelj i koordinator Dana Ede Murtića

Riječ o izložbi: Feđa Gavrilović, voditelj Galerije FORUM
Izložbu će otvoriti: dr.sc. Snježana Pintarić,  
ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti

5. svibnja 2021. u 12 sati  
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Zagreb Trg Republike Hrvatske 14

OTVORENJE IZLOŽBE CRTEŽA studenta ALU u Zagrebu

Riječ o izložbi: Tomislav Buntak, dekan ALU
akademik Zlatko Keser

Gordana Bakić-Vlahov, izv. prof. ALU
Milan Bešlić, voditelj i koordinator Dani Ede Murtića

Izložbu će otvoriti prof. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

5. svibnja 2021. u 19 sati
Galerija SCHIRA, Zagreb, Preradovićeva ul. 13

OTVORENJE IZLOŽBE CRTEŽA studenata ALU,

Pozdravna riječ: Tomislav Buntak, dekan ALU
Milan Bešlić, voditelj i koordinator Dani Ede Murtića

Riječ o izložbi: Anita Ruso, likovna kritičarka
Nikola Albaneže, likovni kritičar 

Izložbu će otvoriti: Ranko Murtić, član organizacijskog odbora Dani Ede Murtića

10. svibnja 2021. u 12 sati, 
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1

OTVORENJE IZLOŽBE CRTEŽA studenata ALU 

Prigodna riječ: Milan Pavlović, ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar
Pozdravna riječ: Fredi Pali, načelnik Općine Velika Pisanica 

Dario Hrebak, gradonačelnik Grada Bjelovara
O izložbi će govoriti: Milan Bešlić, voditelj i koordinator Dani Ede Murtića

Iva Körbler, likovna kritičarka
Izložbu će otvoriti: Zdravko Zima, savjetnik za kulturu Predsjednika Republike Hrvatske

Galerija Forum, ZagrebVelika Pisanica

Sveučilište u Zagrebu

Galerija Schira, Zagreb

Gradski muzej BjelovarIzložbeni program će se održati prema propisanim epidemiološkim mjerama.


