
Susreti /Encounters /Begegnungen 

Izložba Susreti /Encounters /Begegnungen spaja dvije različite izložbe fotografije, obje 
snimljene u povijesno vrlo živom području na tromeđi Hrvatske, Srbije i Mađarske. Prva 
izložba, povijesna, Živjeli smo u Vemendu dolazi iz južne Mađarske, iz sela Vemend gdje je 
tijekom Prvog svjetskog rata lokalni učitelj Bela Hernai pasionirano fotografirao njegove 
stanovnike.  Supostavljeni njima portreti su i razgovori s pripadnicima njemačke manjine u 
ovoj regiji objedinjeni u izložbi pod nazivom Sada napuštate zemljovid!, a koji pružaju uvid u 
današnje tragove njemačke kulture.  

Izložbom Susreti  nastoje se prikazati različita poimanja prostora i različiti načini suživota i 
razumijevanja, ali i ukazati na razne mogućnosti očuvanja vlastitog privatnog okruženja i 
osobnog identiteta unutar višeetničke zajednice.  

Uz povijesnu izložbu Živjeli smo u Vemendu stiže i foto akcija – Donesi predmet! Polazna 
točka je jedan detalj: portretirani seljani često u ruci drže predmet koji ukazuje na njihov 
socijalni status i identitet. Posjetitelje izložbe pozivamo da se i sami fotografiraju s vlastitim 
predmetom, onime koji im puno znači, no u ovoj suvremenoj interpretaciji predmet treba 
potjecati iz neke druge kulture ili bi trebao biti povezan s kulturom koja je drukčija od 
trenutnog okruženja vlasnika tog predmeta. Više pogledajte na petojezičnom portalu 
www.bringanobject.eu. 

Osječke posjetitelje će u prostoru izložbe fotografirati ugledni osječki fotograf Bruno Jobst u 
sljedeće datume: tijekom otvorenja 26.04. te naredna tri četvrtka od 19 – 20 sati (03.05., 
10.05., 17.05.). Dođite i donesite predmet! 

Izložba Susreti je trojezična, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku i do sada je 
gostovala u Ulmu i Berlinu, dok je izložba Živjeli smo u Vemendu samostalno gostovala u u 
Pečuhu, Novom Sadu i  Nagytadu. Nakon  Muzeja Slavonije u Osijeku Susreti se otvaraju u 
Etnografskom muzeju u Budimpešti. 

Otvorenje izložbe Susreti /Encounters /Begegnungen je u četvrtak 26. travnja 2012. s 
početkom u 18 sati. Izložba će se moći razgledati u Muzeju Slavonije Osijek do 26. kolovoza 
2012. godine. 
 
U prigodi  otvorenja izložbe nastupit će osječki sastav Combo Jazz Unit koji će izvesti obrade  
mađarskih narodnih pjesama u modernijem, jazzom obojenom aranžmanu. 
 

Ana Wild, dipl.etn. 

Koordinatorica izložbe Susreti za Muzej Slavonije Osijek 

  

 


