
Ponovni razmislek o našem poslanstvu, viziji in ciljih 

 

Naše osnovno poslanstvo je ustvariti pogoje za nastanek kvalitetne likovne in vizualne umetnosti 

– delo uspešnih likovnih in vizualnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Kako to doseči? 

Umetniki so naš kapital, kar moramo nenehno ponavljati protagonistom kulturne politike. 

Razvijati moramo interdisciplinarni poslovni model v sodelovanju z znanostjo, izobraževanjem in 

gospodarstvom in s tem zadostiti dvema ciljema: ustvariti večjo prepoznavnost likovne umetnosti 

v širši družbi in zagotoviti boljši finančni položaj umetnikov. Zato bomo v prihodnje še v večji 

meri aktivno sodelovali v razpravah o socialnih, ekonomskih in pravnih pogojih delovanja likovno 

vizualnih avtorjev ter se dolgoročno zavzemali za boljšo prihodnost avtorjev. 

Likovni avtorji ne delujemo v osami, s svojimi deli se odzivamo na dogajanje v družbi. Ker smo 

del intelektualne elite, je to tudi naša moralna zaveza. Ali se bomo umaknili in prepustili svojo 

stroko uradnikom, politikantom in ljubiteljem? Za slabo stanje, v katerem smo sedaj, niso 

odgovorni samo / le tisti, ki to stanje ustvarjajo, ampak predvsem mi, ker to dopuščamo. Želimo 

biti videni in slišani. 

Likovna in vizualna umetnost se hitro spreminja, čemur moramo slediti tudi v ZDSLU, tako z 

organizacijskega, kot tudi z vsebinskega vidika. Ob vsaki spremembi moramo ponovno razmisliti 

o temeljnih vprašanjih - o našem poslanstvu, viziji in ciljih. Pri tem vas prosim za sodelovanje in 

pomoč, saj bomo lahko šele na podlagi vaših mnenj, skupnega dialoga izdelali pravo in dovolj 

ambiciozno strategijo delovanja društva. 

Mnenje vsakega posameznika, člana regionalnih društev in Zveze, šteje in je ključno za uspešno 

preoblikovanje naše organizacije, zato v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru 

pripravljamo anketo za vse člane. Na osnovi ankete bomo lahko pridobili osnovne podatke 

članov, dopolnili naše sezname in dokumentacijo, predvsem pa - tudi z vašimi mnenji! - utrdili 

pripadnost. Strokovno zastavljena anketa je požrtvovalno delo novega predsednika DLUM Vojka 

Pogačarja, ki je povabil k sodelovanju tudi svoje kolege iz Filozofske fakultete v Mariboru, za kar 

se mu zahvaljujem. 
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