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ИПА пројекат "Заједно за заједничку будућност заједничке културне баштине", који ће се
реализовати у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, представљен је данас
у Градском музеју. Носилац пројекта је Музеј "Иштван Тир" из Баје, а партнери су Међуопштински
завод за заштиту споменика културе и Градски музеј из нашег града.

Осим успешне дугогодишње сарадње, основна нит која је повезала музеј из Суботице са музејом
из Баје, јесте истраживање барока у Бачкој, односно приказ архитектонског наслеђа након турског
периода, као и бројни заједнички пројекти на заштити културног наслеђа са овог подручја.
- Истраживање барока започели смо још 2000. године, када смо учествовали у пројекту "Путеви
барока", и већ тада смо остварили добру сарадњу. Десет година касније, када смо били у Баји,
договорили смо се око рестаурације културног наслеђа, које је било у веома лошем стању. Тада
смо започели тај пројекат, који се сада само наставља. Можемо рећи да је реч о једној
перманентној сарадњи која је препозната, и овим пројекатом ћемо коначно тему барока
обухватити у целости - рекао је Иштван Хуло, директор Градског музеја Суботица.
Према речима Зите Ковач, директорке Музеја "Иштван Тир" из Баје, пројеком ће се покрити
регион северне и јужне Бачке, на којем се налази заједничко, веома вредно и јединствено
културно, духовно, уметничко и архитектонско наслеђе.
- Почев од барокног доба па на даље, јавности ћемо приказати споменике културе и веома
значајне архитектонске грађевине кроз публикације, предавања и путујуће изложбе. Направићемо
интернет страницу са посебном базом података, која ће садржати управо све те податке, као и
једну културолошку руту, на којој ће бити приказани сви значајни споменици културе. Уредићемо
и један атеље као рестаураторксу радионицу, коју ћемо опремити са најсавременијом опремом објаснила је Ковач, шта ће све пројекат подразумевати.

Фото: ТВ Суботица
Градски музеј Суботица учествоваће у пројекту кроз путујуће изложбе, истраживања и две
четворојезичне монографије. Осим тога, одржаће се и Симпозијум за рестаураторе у Суботици и
Баји, а наредне године, у плану је организовање Летње школе за средњошколце, с тематиком о
уметничком наслеђу. Пројекту ће се прикључити и Међуопштински завод за заштиту споменика
културе Суботица, кроз организовање конференција и издавачким делатностим.
- Планирали смо да израдимо свешчице, које ће бити у вези са споменицима културе од времена
бакора па надаље, једну велику конференцију, а на самом крају, планирали смо да издамо радне
свеске за основне и средње школе, у којима ћемо организовати мале радионице о археологији и
споменицима. Жеља нам је да заинтересујемо и наша врата отворимо средњошколцима - истакла
је Леда Шилинг, директорка Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
Након представљања пројекта, у Градском музеју отворена је изложба "Будимски сликар Франц
Фалконер (1737-1792)" ауторке др Жужане Корхец Пап, музејске саветнице, која је такође
реализована као међународни пројекат. На отварању представљена је и публикација са овом
тематиком, а посетиоци су били у прилици да виде слике, које је ауторка сама рестаурирала.
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