	
  

ZAPISNIK SASTANKA
KOORDINACIJE
STRUKOVNIH UDRUŽENJA VIZUALNIH UMJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
2. sastanak
Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
utorak, 4. srpnja 2017., početak u 14.00 sati

PRISUTNI:
HDLU: Tomislav Buntak, Ivana Andabaka
ULUPUH: Ivana Bakal, Ivana Musić
HULU Split: Ana Marija Botteri Peruzović
HDLU Dubrovnik: Ivana Pegan Baće
DNEVNI RED:
1.
Prijedlozi sadržaja najavljenog Zakona o umjetnicima te zahtjevi za sudjelovanje u radnoj
skupini koja priprema Zakon (obuhvaća i pitanja samostalnih umjetnika te poticanja
umjetničkog
stvaralaštva)
2.
Prijedlozi sadržaja najavljenog Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (prijedlozi noviteta:
umjetnička produkcija, umjetničke stipendije, i sl)
3.
Razno
ZAKLJUČCI:
- Koordinacija može podržati uvođenje minimalnog cenzusa u HZSU za vizualne umjetnike pod
uvjetom da je prethodno osiguran i proveden PAKET MJERA ZA RAZVOJ UMJETNIČKOG
TRŽIŠTA I STVARALAŠTVA. Paket mjera trebala bi definirati međuresorna radna skupina
ministarstava u suradnji s Koordinacijom. Neki od navedenih primjera mjera su: 1) ukidanje
fiskalizacije za umjetnike i izjednačavanje statusa s OPG-ima obzirom da je i ovdje riječ o
jedinstvenoj proizvodnji koja zahtijeva posebnu državnu skrb; 2) poticanje poduzetništva u kulturi
kao važnog, gotovo nepostojećeg gospodarskog sektora (npr. sufinanciranje hladnog pogona
komercijalnih galerija koje se bave zastupanjem živućih profesionalnih umjetnika, sufinanciranje
troškova zastupanja živućih hrvatskih umjetnika na inozemnim umjetničkim sajmovima i sl.); 3)
uvođenje/povećanje neoporezive donacije za umjetničko stvaralaštvo i izlaganje umjetničkih djela
na razinu koja je značajna i poticajna; 4) uvođenje značajnih i poticajnih poreznih olakšica za fizičke
i pravne osobe za kupovinu/otkup umjetničkih djela umjetnika; 5) poticanje vizibiliteta umjetnika u
javnosti kroz npr. pokretanje digitalne prezentacijske platforme umjetnika i njihovog stvaralaštva na
razini RH; 6) zakonsko uređenje obaveze osiguranja određenog % besplatnog udjela u
oglašivačkom prostoru (TV, print, outdoor, radio, internet) za umjetničke projekte, i sl. Ostali
prijedlozi mjera bi se definirali po pokretanju radne skupine, nakon analize trenutnog zakonodavnog
okvira, primjera dobre prakse iz ostalih europskih država te utvrđivanja potreba sektora vizualnih
umjetnika.
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Uz minimalni cenzus pri HZSU, predlaže se zadržavanje i posebne kategorije socijalnog cenzusa za
umjetnike istaknutog umjetničkog doprinosa koji svoj rad nisu mogli tržišno valorizirati;
Prilikom osnivanja radne skupine za izradu Zakona o umjetnicima, Koordinacija će zahtijevati svog
predstavnika u radnoj skupini;
Pored aktualnih programa potpore za izlaganje, nužno je razviti na državnoj razini PROGRAM ZA
PODRŠKU UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA koji bi se manifestirao u 1) aktivnosti stipendiranja
rada umjetnika kroz određeni period (npr 1-2 godine, kako bi se osigurao period za umjetničko
istraživanje i produkciju bez strepnje o egistencijalnim problemima), 2) osiguranju fonda za
umjetničku produkciju, koji bi bio inkluzivan za sve medije umjetničkog stvaralaštva, a ne samo za
nove medije. Program bi se trebao temeljiti na kriteriju izvrsnosti te biti usklađen s jasno definiranim
(trenutno nepostojećim) strateškim prioritetima RH u području umjetničkog stvaralaštva.
Koordinacija predlaže razmatranje osnivanja zasebne Zaklade, čiji bi osnivač bilo Ministarstvo
kulture, a čiji bi se program potpore financirao od donacija/prihoda iz privatnog sektora, što bi bilo
osigurano značajnim i poticajnim fiskalnim (te drugim) olakšicama (i priznanjima) za financijere, dok
bi hladni pogon zaklade financiralo Ministarstvo kulture.
Koordinacija će inzistirati na vraćanju popisa priznatih galerijskih/izlagačkih prostora u kojima je
izlaganje temeljni kriterij za učlanjenje u HZSU. Koordinacija će učiniti reviziju trenutno postojećih
galerijskih prostora temeljem kriterija koje je usvojila na prethodnom sastanku. Za umjetničke
projekte koji su izvedeni izvan galerijskog prostora (npr. preformans u javnom prostoru),
Koordinacija predlaže da kriterij potvrde za uvrštenje među priznate umjetničke projekte bude da je
projekt financiran iz javnih sredstava bilo koje razine potpore, vodeći se pretpostavkom da je takav
projekt prošao valorizaciju stručnog vijeća davatelja javne potpore.
Koordinacija je usvojila da je novim zakonima potrebno jasno definirati tko je profesionalni umjetnik,
te sukladno tome strukovna udruženja trebaju revidirati svoje članstvo, a Ministarstvo kulture
revidirati svoj popis priznatih strukovnih udruženja.
Koordinacija će zahtijevati da se novim Zakonom o umjetnicima obuhvati i promiče svo umjetničko
stvaralaštvo koje stvaraju 1) umjetnici članovi HZSU-a, 2) umjetnici zaposleni na drugim radnim
mjestima, 3) umjetnici koji trenutno nisu niti zaposleni niti članovi HZSU-a (većinom mlađi umjetnici),
4) umjetnici umirovljenici. Ključan preduvjet za stjecanje statusa profesionalnog umjetnika trebalo bi
biti članstvo u strukovnoj udruzi odobrenoj od strane Ministarstva kulture.
Koordinacija je naglasila svoju važnu i istaknutu ulogu u kreiranju heterogenog i bogatog
umjetničkog odnosno izložbenog programa u RH, posebice u odnosu na muzejske ustanove, ali je
istaknula problematiku kratkog trajanja izložbi (zbog uvjeta financiranja), plaćanja određenih
troškova hladnog pogona kroz programska sredstva, nedostatnih sredstava za dostojanstveno
honoriranje autora izložbe te ulaganja u troškove promidžbe izložbe te nedostatnih sredstava za
provedbu produkcijski zahtjevnijih projekata.
U svrhu utvrđivanja veličine sektora, Koordinacija je dala podatke o broju svojih članova, istaknuvši
da 1) podatke nisu dostavila sva udruženja 2) da postoje određena preklapanja u članstvu npr.
HDLU – ULUPUH, HDLU – regionalni HDLU-ovi.
HDLU: 1.833 člana, od čega 235 u HZSU
HULU Split: 390 članova, od čega 61 u HZSU
HDLU Dubrovnik: 112 članova, od čega 10 u HZSU
HDLU Rijeka: 217 članova, od čega 35 u HZSU
Ukupno: 2.552 člana, od čega 341 u HZSU
ULUPUH: 1.355 članova, od čega 283 u HZSU

Sastanak je završio u 16.30 sati.

	
  

