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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 dodjele Nagrade pokrenuo je 

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

tekstu: Javni poziv) na internetskim stranicama Grada Rijeke dana 21. travnja 2021. godine. Poziv je bio 

otvoren do 21. svibnja 2021. godine.

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

povjerenstvo zaduženo za stručno vrednovanje pristiglih prijedloga imenovano u sastavu: 

1. Ema Makarun (predstavnica Društva povjesničara umjetnosti Rijeke), 

2. Kora Girin, (predstavnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti), 

3. Dražen Filipović (predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka), 

4. red. prof. art. Siniša Majkus (predstavnik Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci) i 

5. Plamena Šarlija (predstavnica Grada Rijeke). 

Stručno povjerenstvo sastalo se dana 9. lipnja 2021. godine u sljedećem sastavu: Ema Makarun, 

Kora Girin, Dražen Filipović, red. prof. art. Siniša Majkus i Plamena Šarlija. 

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je na Javni poziv pristiglo ukupno 12 (dvanaest) različitih 

prijedloga za dodjelu Nagrade od strane 7 (sedam) predlagatelja kako slijedi:

1. Predlagatelj Muzej grada Rijeke - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Mauro Stipanov

Izložba Samostalna izložba pod nazivom 

"Šetnja/Passeggiata“" održana u Muzeju grada 

Rijeke u razdoblju od 28. prosinca 2018. godine do 

28. veljače 2019. godine.

2. Predlagatelj Udruga Drugo more - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Udruga Drugo more

Izložba Grupna izložba pod nazivom "Usijano more/The Sea 

is Glowing" održana u hali Exportdrvo u razdoblju od 

20. kolovoza do 31. listopada 2020. godine.

3. Predlagatelj Hrvatski kulturni dom na Sušaku - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Mauro Stipanov

Izložba Samostalna izložba pod nazivom "Jungla 

života/Jungla della vita" održana u Galeriji Kortil u 

razdoblju od 18. veljače do 6. ožujka 2020. godine.

4. Predlagatelj Udruga Drugo more - zadovoljava sve 



Kandidat Igor Eškinja formalne uvjete

Izložba Samostalna izložba pod nazivom "Sanjanju li biljke 

sutrašnjicu?" održana u prostoru „DeltaLab“ (ex-Ivex) 

u razdoblju od 25. lipnja do 24. srpnja 2020. godine. 

5. Predlagatelj HDLU Rijeka - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Zvonimir Kamenar

Izložba Samostalna izložba Zvonimira Kamenara održana u 

Galeriji Juraj Klović u razdoblju od 26. rujna do 11. 

listopada 2019. godine

6. Predlagatelj HDLU Rijeka - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Ana Grubić

Izložba Samostalna izložba „Prisutnost“ održana u Galeriji 

Juraj Klović u razdoblju od 7. do 21. svibnja 2020. 

godine

7. Predlagatelj HDLU Rijeka - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Dubravka Kanjski

Izložba Samostalna izložba „Skriveno tkivo (s)tvarnosti“ 

održana u Galeriji Juraj Klović u razdoblju od 1. do 

15. rujna 2020. godine

8. Predlagatelj HDLU Rijeka - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Igor Gržetić

Izložba Samostalna izložba „MediaCraft“ održana u Galeriji 

Juraj Klović u razdoblju od 11. do 25. siječnja 2019. 

godine

9. Predlagatelj Ljiljana Barković - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Kristina Čehulić. Zvonimira Karavida, Roberta Vilić i 

Ljiljana Barković

Izložba Projekt „Dijalog na kvadrat“, izložbe: „Slika u 

objektu“ i „Priroda u transparentom objektu“ održane 

u Galeriji Juraj Klović od 17. studenoga do 2. 

prosinca 2020. godine. 

10. Predlagatelj Vladimir Vidmar - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Goran Petercol

Izložba Retrospektivna izložba „Ne brini o poetici, ona će 

doći sama“ održana u Muzeju moderne i suvremene 

umjetnosti od 22. studenoga 2019. godine do 5. 

siječnja 2020. godine.

11. Predlagatelj Muzej moderne i suvremene umjetnosti - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat Vlado Martek

Izložba Retrospektivna izložba „Izložba s više naslova -
Umjetnost ljubavi moja /Ova poezija bolja je od 
idealne /Predizložba idealne izložbe“ održana u 
Muzeju moderne i suvremene umjetnosti od 12. 
srpnja do 8. rujna 2019. godine.



12. Predlagatelj Muzej moderne i suvremene umjetnosti - zadovoljava sve 

formalne uvjeteKandidat David Maljković

Izložba Retrospektivna izložba „S kolekcijom“ održana u 
Muzeju moderne i suvremene umjetnosti od 31. 
siječnja do 15. lipnja 2020. godine.

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

Gradonačelniku Grada Rijeke da se Nagrada Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu dodijeli Mauru Stipanovu 

za izložbu pod nazivom "Jungla života / Jungla della vita" održana u Galeriji Kortil u razdoblju od 18. 

veljače do 6. ožujka 2020. godine.

Stručno povjerenstvo je obrazložilo svoj prijedlog navodeći sljedeće:

„Stručno povjerenstvo složilo se da je Mauro Stipanov možda posljednji riječki umjetnik „staroga 

kova“, slikar koji još uvijek stvara u maniri starih majstora njegujući klasičnu likovnost. Tijekom posljednjih 

dviju godina Stipanov je imao naročito produktivan period u karijeri predstavivši svoj rad kroz dvije 

uspješne izložbe – „Jungla života“ u Galeriji Kortil i Šetnja u Muzeju grada Rijeke. Objema su izložbama 

zaokruženi vrlo važni misaoni i umjetnički procesi koji su se duži niz godina profilirali kroz stvaralaštvo 

ovoga umjetnika. Izložbom Šetnja retrospektivno je predstavljeno Stipanovljevo polustoljetno slikanje 

riječkih veduta i promjene kroz koje je ono prolazilo, ovisno o etapi slikareva života. Nagradu Ivo 

Kalina Povjerenstvo je odlučilo dodijeliti za izložbu „Jungla života“ smatrajući je naročito uspješnom i 

izložbom koja je obilježila jedan važan period Maurova likovnoga rada. Izložbi je prethodio postav pod 

imenom „Introspektiva“, održan također u Galeriji Kortil na Sušaku 2016. godine, kojim se slikar bavio 

prolaznošću, a sačinjavalo ga je preko četiri stotine naslikanih lubanja i Leopardijevih stihova. Kao 

nastavak promišljanju o smrti nadovezao se život i to kroz „Junglu života“. Motiviran životom i čarima 

ljudske različitosti, Stipanov je izložbom još jednom potvrdio svoje umijeće slikanja portreta. 

Promišljajući o dodjeli nagrade Povjerenstvo je razmatralo dosadašnje djelovanje Maura 

Stipanova prisjetivši se njegovih venecijanskih početaka na Accademiji di Belle Arti gdje je 1980. u klasi 

profesora Carmela Zottija diplomirao. Potom plodnog stvaralaštva od više desetljeća tijekom kojih je 

priredio niz samostalnih i skupnih izložbi te bio nagrađivan brojnim priznanjima, i naposljetku njegova 

predanog angažmana na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci gdje je školovao generacije 

umjetnika. Spomenute izložbe postavljene u protekle dvije godine plod su višegodišnjeg stvaralaštva i 

imaju naročitu težinu kada je riječ o njegovom likovnom djelovanju. Izložba „Jungla života“, iako obimom 

mala, imala je izrazito dobar odjek u riječkoj javnosti. Stipanov je njome još jednom podsjetio kako portret 

kao tradicionalna slikarska tema s dodatkom suvremenog narativa i filozofske misli može privući pažnju i 

ispričati priču o kompleksnoj temi kao što je život. Također, izložba se istaknula i konceptom obzirom na 

to da je preko tri stotine ulja bilo postavljeno kao jedan rad, jedna „džungla“ satkana od jednako važnih 

pojedinaca na polju koje je katkad teško razumjeti, a zove se život. Na izložbi su jedino slikarevi 

autoportreti bili izdvojeni iz cjeline i postavljeni na zasebnim zidovima pa je ovim konceptom Stipanov još 

jednom stavljen u poziciju promatrača. Ovoga puta promatra svoj misaoni i likovni svijet u kojem ulja 

psihologiziranih i prepoznatljivih lica naročitog „chiaroscura2, zajedno s molekulom kao esencijom života, 

rukom kao metaforom religijskog postanka te majmunom koji dodaje Darwinovski prizvuk zajedno tvore 

slikarevu viziju svijeta i postanka.“



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 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Aktivnost A117314 – Manifestacije, Izvor 

1100 Opći prihodi i primici, konto 3299 Proračuna Grada Rijeke za 2021. 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) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 

_____________ 2021. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

     I.

Dodjeljuje se likovna nagrada Ivo Kalina za 2019. i 2020.  godinu Mauru Stipanovu za izložbu pod 

nazivom „Jungla života / Jungla della vita“ održanu u Galeriji Kortil u razdoblju od 18. veljače do 6. ožujka 

2020. 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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