
 
 

7. lipnja 2019.  1/2 

Priopćenje za medije poduzeća Eurocomm-PR Zagreb 
Inozemni uredi grada Beča 
 
7. lipnja 2019. 

Muzej grada Beča preuzimaju ulični 
umjetnici 

Ulični će umjetnici oslikati zidove muzeja prema vlastitoj 
zamisli 

Muzej grada Beča 5. će srpnja posljednji put otvoriti svoja vrata u starom izdanju. 
Prije velike će obnove koja je planirana za 2020. godinu, muzej biti stavljen na 
raspolaganje skaterima i uličnim umjetnicima. Uprava je odlučila preispitati opće 
prihvaćeno shvaćanje umjetnosti i prepustiti 2000 m2 izložbenog prostora, koji je 
prije toga ispražnjen, umjetnicima nove generacija. Podršku muzeju u provedbi 
projekta „Takeover – Streetart & Skateboarding“ pruža i Grad Beč koji je 
prepoznao važnost pop kulture kao sastavnog djela kulturne turističke ponude 
grada. 
 
Muzejske će zidove prema vlastitim zamislima oslikati preko 30 poznatih bečkih 
uličnih umjetnik. Chinagirl Tile je primjerice najavila apliciranje keramičkog 
dinosaura na jedan od unutrašnjih zidova, a Nychos će dobiti priliku urediti dio 
fasade. Pored toga, u dvorištu će se muzeja montirati skate park kako bi se 
građani i turisti mogli okušati u vožnji skateboarda. 
 
Za vrijeme projekta održat će se ukupno 60 manifestacija za djecu i odrasle. Muzej 
će u te svrhe biti podijeljen u dva djela. Prvi je kat namijenjen DIY (Do-it-yourself) 
projektima gdje će posjetitelji moći isprobati razne tehnike crtanja po zidovima. 
Drugi će kat, takozvani „Hall of Fame“, sadržavati djela uličnih umjetnika koja će 
posjetitelji moći u miru razgledati. Uz to, organizirat će se i paneli na kojima će se 
raspravljati o grafitima i uličnoj umjetnosti te njihovoj legalnosti.  
 
Završetkom ovog zanimljivog projekta u rujnu skate park će razmontirati, a zidove 
prebojiti. Muzej zatim zatvara svoja vrata kako bi započela njegova dugo 
najavljivana obnova. Za vrijeme će se obnove izložbe moći pogledati u muzejskim 
izložbenim prostorima diljem Beča ili u nekom drugom gradu, poput Pariza i 
Londona, gdje će dio izložbi na posudbu. 
 



 
 

7. lipnja 2019.  2/2 

Dunavski kanal © Pixabay 

Kontakt 

Anita Mužek, MA 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 98 45 47 87 
E muzek@eurocommpr.hr 
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska 
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/ 
https://twitter.com/EurocommPR_ZG 


