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Су пер ви зу ел на је елек трон ски ма га зин за са вре ме ну умет ност и 
ви зу ел ну кул ту ру. Она бе ле жи, пре но си и ана ли зи ра ак ту ел не иде је, де
ша ва ња и те ме из до ме на са вре ме не ви зу ел не умет но сти без ге о граф ских 
од ре ђе ња, ну де ћи про стор за по ста вља ње пи та ња и ини ци ра ње раз го
во ра о умет но сти да на шњи це.
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Му зеј мо дер не умет но сти (Мо МА) у Њу јор ку по ста вио је он лајн 
сво ју из ло жбе ну исто ри ју, по чев од осни ва ња 1929. го ди не, омо гу ћив ши 
та ко гло бал ној јав но сти бес пла тан увид у ка та ло ге и дру га до ку мен та, 
фо то гра фи је по став ки и ин дек се умет ни ка. По се бан део сај та Му зе ја 
са да са др жи ви ше од 33.000 фо то гра фи ја из ло жби одр жа них у том му зе ју, 
као и пра те ћих ди ги та ли зо ва них до ку ме на та. Мо МА је отво рен у но
вем бру 1929. го ди не из ло жбом „Се зан, Го ген, Се ра, Ван Гог”, а од та да 
је ор га ни зо вао ви ше од 3.500 из ло жби мо дер не и са вре ме не умет но сти, 
ар хи тек ту ре, ди зај на, фо то гра фи је, фил ма, пер фор ман са и но вих ме ди
ја. По јед ну из ло жбу из бо га те исто ри је по себ но ће пред ста вља ти то ком 
на ред не 52 не де ље. Исто ри ју из ло жби у Мо МА мо гу ће је бес плат но пре
тра жи ва ти, а по ну ђе ни су и кри те ри ју ми пре тра ге по вр сти из ло жбе и 
вре мен ском пе ри о ду.

Пре зен та ци ју сва ке из ло жбе пра ти спи сак умет ни ка ко ји су уче ство
ва ли, а име сва ког умет ни ка по ве за но је и са дру гим из ло жба ма у Мо МА 
на ко ји ма је уче ство вао, као и са ра до ви ма ко ји се на ла зе у он лајн ко лек
ци ји тог му зе ја. Пре зен та ци је из ло жби углав ном об у хва та ју и фо то гра
фи је по став ке, спи сак из ло же них ра до ва, са оп ште ња за јав ност, ди ги та
ли зо ва не ка та ло ге... Из ло жбе одр жа не по сле 1995. го ди не са др же и под
сај то ве на ко ји ма су по себ но пред ста вље не, као и до дат ни ма те ри јал 
(ви део, есе ји...).
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Ме ђу на род ни са лон стри па је фе сти вал де ве те умет но сти ко ји ор га
ни зу је и во ди Срећ на га ле ри ја Сту дент ског кул тур ног цен тра Бе о град, 
као свој ре дов ни ре дак циј ски про грам. Са лон је нај ма сов ни ји и нај ве ћи 
стрип до га ђај у Ср би ји, и јед на од нај зна чај ни јих смо три де ве те умет но сти 
у ре ги о ну.

Као тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја, Са лон се сва ке го ди не одр жа
ва у пе ри о ду од че тврт ка до не де ље, то ком по след ње сед ми це сеп тем бра, 
у свим про сто ри ма СКЦа. Кроз из ла гач ки и еду ка тив ни про грам, Са лон 
је кон цеп циј ски за сно ван на: так ми че њу по ме ђу на род ном кон кур су 
ау то ра свих уз ра ста из свих зе ма ља све та; го сто ва њу нај ре ле вант ни јих 
свет ских стрип ау то ра; ре ва ло ри за ци ји до ма ћег стрип ства ра ла штва од 
ње го вог по чет ка до да нас; афир ма ци ји до ма ћег стрип из да ва штва; афир
ма ци ји мла дих ау то ра; по пу ла ри за ци ји стри па и срод них из ра за по пут 
ани ми ра ног фил ма и илу стра ци је. Као кул ту ро ло шки фе но мен до ма ће 
умет нич ке сце не, овај про је кат је стра те гиј ски ори јен ти сан на то да чу ва 
и ре ви та ли зу је ба зич не вред но сти ли ков не умет но сти и књи жев не кул
ту ре, као и да, по ред кла сич них ли ков них фор ми у де ве тој умет но сти, 
афир ми ше и по јав но сти са вре ме ног умет нич ког из ра за ау тен тич ног 
гра фи зма и на ра ци је.

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ 




