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Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je Odluku o 

likovnoj nagradi Ivo Kalina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/11), a Odluka je 

izmijenjena na sjednici Gradskog vijeća  22. studenoga 2012. godine („Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 46/12).

Likovna nagrada Ivo Kalina (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za najbolju likovnu izložbu na 

području suvremene umjetnosti održanu tijekom prethodne dvije godine u galerijskim i javnim prostorima 

na području grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju 

izložbe, a sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade. 

U skladu s odredbama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina postupak dodjelu Nagrade pokrenuo je 

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavom Javnog poziva za dostavu prijedloga (u daljnjem 

tekstu: Javni poziv) u Novom listu dana 23. listopada 2019. godine i na web stranicama Grada Rijeke. 

Poziv je bio otvoren do 8. studenoga 2019. godine.

Gradonačelnik Grada Rijeke je Odlukom od 12. studenoga 2019. godine imenovao Stručno

povjerenstvo zaduženo za stručno vrednovanje pristiglih prijedloga u slijedećem sastavu:

1.  Siniša Majkus, prof. art.– za predsjednika, predstavnik Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka;
2.  Ema Makarun, mag. hist. art et educ.hist. – za članicu, predstavnica Društva povjesničara 
                                                                           umjetnosti Rijeke (ranije Društvo povjesničara 
                                                                           umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja);
3.  Dražen Filipović – za člana, predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka;
4. Kora Girin, povjesničarka umjetnosti – za članicu, predstavnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 
                                                                   Rijeka;
5. Plamena Šarlija, prof. - za članicu, predstavnica Grada Rijeke. 

Stručno povjerenstvo sastalo se dana 13. studenoga 2019. godine u punom sastavu te je utvrdilo da 

je na Javni poziv pristiglo ukupno 9 (devet) različitih prijedloga za dodjelu Nagrade od strane 11

(jedanaest) predlagatelja kako slijedi:

1. Predlagatelj HDLU RIJEKA - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Zdravko Milić

Izložba Izložba pod nazivom "Radovi 1981.-2017." održana u 

Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju 

od 31. kolovoza do 21. rujna 2018. godine

2. Predlagatelj HDLU RIJEKA - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Mitar Matić

Izložba Izložba pod nazivom "Enkaustike" održana u Galeriji 

Juraj Klović u razdoblju od 13. do 27. travnja 2017. 

godine

3. Predlagatelj HDLU RIJEKA - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat HDLU RIJEKA

Izložba Izložba pod nazivom "Rijeka Mini Art" održana u 

Galeriji Juraj Klović u razdoblju od 16. do 30. 

studenoga do 2017. godine

4. Predlagatelj Muzej moderne i suvremene umjetnosti - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Zdravko Milić



Izložba Izložba pod nazivom "Radovi 1981.-2017." održana u 

Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju 

od 31. kolovoza do 21. rujna 2018. godine

5. Predlagatelj Umjetnička organizacija „Građanke svom gradu“ - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Tajči Čekada

Izložba Izložba pod nazivom "Sa o Roma, Rijeko grade“ 

održana u Galeriji Kortil u razdoblju od 22. do 24. 

studenoga 2018. godine

6. Predlagatelj Institut Tomislav Gotovac - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Izložba Izložba pod nazivom "Tomislav Gotovac: Anticipator 

kriza – Kuda idemo, ne pitajte“" održana u Muzeju 

moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju od 22. 

rujna do 26. studenoga 2017. godine

7. Predlagatelj Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Galerija Kortil - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Nives Kavurić Kurtović (posthumno) ili Društvo 

povjesničara umjetnosti Rijeke i Hrvatski kulturni 

dom na Sušaku – Galerija Kortil 

Izložba Izložba pod nazivom "Zarolan životom" održana  

Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju 

od 28. studenoga do 16. prosinca 2017. godine

8. Predlagatelj Branka Arh - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Zdravko Milić

Izložba Izložba pod nazivom "Radovi 1981.-2017." održana u 

Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju 

od 31. kolovoza do 21. rujna 2018. godine

9. Predlagatelj Muzej grada Rijeke - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Mauro Stipanov

Izložba Izložba pod nazivom "Šetnja/Passeggiata“" održana  

Muzeju grada Rijeke u razdoblju od 20. prosinca 

2018. do 28. veljače 2019. godine

10. Predlagatelj Katarina Podobnik i Antonio Kiselić Ledinsky - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Katarina Podobnik i Antonio Kiselić Ledinsky

Izložba Izložba pod nazivom "Bridges" održana u Galeriji 

Kortil u razdoblju od 13. do 30. siječnja 2017. godine

11. Predlagatelj Melita Sorola Staničić - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Silvija Đolonga

Izložba Izložba pod nazivom "Prepoznavanje odsustva“" 

održana  sklopu Memorijalnog centra Lipa pamti 

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja 

u razdoblju od 18. listopada do 18. studenoga 2018.. 

godine



Nakon uvida u prijedloge i rasprave o istima, Povjerenstvo je donijelo zaključak kojim predlaže 

Gradonačelniku Grada Rijeke da se likovna nagrada Ivo Kalina za 2017. i 2018. godinu dodijeli Zdravku 

Miliću za izložbu pod nazivom "Radovi 1981.-2017." koja je održana u Muzeju moderne i suvremene 

umjetnosti u razdoblju od 31. kolovoza do 21. rujna 2018. godine.

Stručno povjerenstvo obrazložilo je svoj prijedlog navodeći sljedeće:

„Radovi 1981.-2017. naziv je retrospektivne izložbe Zdravka Milića koja predstavlja četiri 
desetljeća umjetničkog stvaralaštva labinskog umjetnika koji je svojim osobitim vizualnim izričajem 
obilježio i nacionalnu likovnu scenu. Na izložbi je izloženo devedeset radova iz nekoliko ciklusa, pretežito 
slika velikih formata i objekata. Radovi dijele zajednički nazivnik teme pejzaža kojim se autor bavi duži niz 
godina, pristupa mu na novi način i udaljava ga od uvriježenih likovnih interpretacija. Kroz pejzaž Milić 
progovara o suvremenih društvenim temama, bavi se pitanjem ekološke i duhovne kontaminacije 
današnjeg čovjeka. Ovom izložbom Milić je otkrio svoj svijet vrlo blizak znanstvenoj fantastici, svijet 
satkan od mitskog, mističkog i metafizičkog iz ljudske povijesti. Ranije cikluse radova obilježava  
fantazmagorična atmosfera i svojevrsni poetski nadrealizam. U kasnijim ciklusima okreće se pejzažu kao 
sadržajnom nositelju slike, dok je ljudski lik prisutan na simboličkoj razini. U recentnijim radovima 
zaokupljen je novom tehnologijom koja mu služi kao prizma kroz koju propituje teme ekologije, humanosti 
i, u konačnici, budućnosti.

Osim prepoznatljivog i zanimljivog koncepta, Milićevom je izložbom simbolično zatvoreno jedno 
važno poglavlje djelovanja riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti obzirom da je upravo ta 
izložba obilježila kraj djelovanja Muzeja u Dolcu, prije preseljenja u novi prostor u kompleksu bivše
tvornice "Rikard Benčić". 

Stručno povjerenstvo predlaže da se Likovna nagrada Ivo Kalina dodijeli umjetniku Zdravku Miliću 
iz razloga što je riječ o važnoj retrospektivnoj izložbi ovog renomiranog umjetnika čiji je rad ostavio veliki 
trag u riječkoj suvremenoj likovnoj sceni. U svom je likovnom izričaju suvremen i prepoznatljiv s izraženim 
interesom za odnos percipiranog objekta i slike, koji postaje gradbeno tkivo umjetnikovih svjetova i 
gledatelja prenose u sferu drugačije zbilje. 

Milić vrlo aktivno djeluje kao samostalni umjetnik i kao profesor na Akademiji primijenjenih 
umjetnosti u Rijeci te je upravo dugogodišnji i naročito plodan angažman ovog slikara usmjeren publici i 
učenicima bio važan element stručnom vijeću prilikom ocjenjivanja. Izložbom Radovi 1981.-2017. Milić je 
zaokružio jednu vrlo važnu etapu svoga likovnog stvaralaštva i mišljenja smo kako za svoj dosadašnji rad 
valja primiti značajno priznanje kakvo je Likovna nagrada Ivo Kalina.“  

Slijedom navedenoga, Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu 

likovne nagrade Ivo Kalina predlaže da Gradonačelnik Grada Rijeke donese, temeljem članka 10. stavka 

2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/11 i 

46/12) sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina kao u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke".

3. Sredstva za novčanu nagradu u visini od 20.000,00 kn bruto isplatit će se na teret  pozicije  

PR00553 (konto: 3299) Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, prema nalogu pročelnika 

Odjela gradske uprave za kulturu. 



Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina ("Službene novine 

Primorsko-goranske županije" broj 49/11 i 46/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" 

broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke dana _____________ 

2019. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

     I.

Dodjeljuje se likovna nagrada Ivo Kalina za 2017. i 2018. godinu Zdravku Miliću za izložbu pod 

nazivom „Radovi 1981.-2017.“ održanu u  Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u  razdoblju 

od 31. kolovoza do 21. rujna 2018. godine.

II.

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade u bruto 

iznosu od 20.000,00 kn.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada 

Rijeke“.
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