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ГОСПОЂА АНА ИЛИЋ 
САВЕТНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 
Поштована госпођо Илић, 
 

Обраћамо Вам се у нади да ћете својим угледом и способношћу широког 
сагледавања наше културе пронаћи времена и начина да помогнете у налажењу 
решења проблема са простором Графичког колектива. Неопходно је да што пре дођемо 
до адекватаног галеријског простора у ужем центру града. Ту би Графички колектив са 
својом Галеријом наставио да ради и планираним програмом, радно и свечано 
обележио и свој 70. рођендан. Наиме, постојећи проблеми са којима се суочавамо 
резултат су процеса реституције. Oстало је још мање од месец дана до нашег исељења 
са Обилићевог венца 27, па је због те позиције наша ситуација крајње алармантна. 
Пожељна површина пословног простора за галерију је око 70-100 м2, а за канцеларију 
и депо за смештај архиве и колекције би износила додатних 30-50 м2. У том смислу 
смо врло флексибилни мада наведена квадратура одговара реалним потребама за 
професионално обављање наше делатности. 

Од свог оснивања, 1949. године, Графички колектив је жариште уметничког и 
културног живота Србије и бивше Југославије. Седам деценија рада на афирмисању 
уметничке графике и других визуелних медија, промоције хиљаде изложби и уметника, 
високи професионални стандарди у реализацији програма, позиционирају Графички 
колектив као једну од најзначајнијих установа која је писала историју и смело 
промовисала култне догађаје (Шејка, Медиала, Први хепенинг, Ћелић, Дали, Шараку, 
Раушемберг…). Лидер на националној (и интернационалној) културној мапи у другој 
половини 20. века и првим деценијама новог миленијума, Графички колектив је један 
од носилаца савремене културне сцене, аниматор уметника и едукатор публике, место 
сусрета интелектуалне елите Србије. Свакако, Графички колектив је препознатљив 
симбол града, један од његових брендова,  неодвојив део националног духовног 
идентитета.   

            Верујемо да Ви својим професионалним и етичким нормама у потпуности сте на 
страни културе и зато Вас молимо да нам помогнете у налажењу простора и 
превазилажењу ове веома забрињавајуће ситуације. 
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