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Neue Galerie Graz 
 
Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel, 8010 Graz 
Informacije: neuegalerie@museum-joanneum.at 
 
Galerija „Neue Galerie Graz“ nastala je 1941. godine podjelom Zemaljske galerije Joanneuma 
osnovane 1811. godine na „Alte Galerie“ i „Neue Galerie“ (staru i novu galeriju), pri čemu je „Neue 
Galerie“ preuzela zbirke iz 19. i 20. stoljeća.   
 
Od 60-ih godina 20. stoljeća galerija „Neue Galerie“ razvila se u centar za aktualne trendove u 
likovnoj umjetnosti, pri čemu su programski smjer zbirki i njihovo oblikovanje i izgradnju prije 
svega određivale izložbe Međunarodnih slikarskih tjedana u Štajerskoj (1966.–1992.) i TRIGON-
bijenala (1963.–1992.) s njihovim fokusom na razvoj umjetnosti u Austriji i u neposrednim 
susjednim zemljama. Od 90-ih godina 20. stoljeća slijedi internacionalizacija izložbene i 
sakupljačke djelatnosti s fokusom na suvremenu umjetnost u Europi i SAD-u.  
 
Zbirka „Neue Galerie Graz“ obuhvaća različite medije kao što su slikarstvo, grafika, kiparstvo, 
video i instalacije, a vremensko razdoblje koje obuhvaća proteže se od 19. stoljeća sve do danas, 
uzimajući u obzir lokalne i međunarodne autore i ukupno obuhvaća nešto više od 60 000 
pojedinačnih umjetničkih radova.   
 
Galerija „Neue Galerie Graz“ svoj će rad u Muzejskoj četvrti Joanneuma mnogo jače nego do sada 
temeljiti na vlastitim zbirkama i objektima. Zbirka će u sklopu stalne, ali istovremeno fleksibilno 
koncipirane izložbe biti predstavljena na polovici prostora koji je na raspolaganju u Neutorgasse. 
Pojedini dijelovi izložbe bit će mijenjani odnosno obnavljani u redovitim vremenskim razmacima, 
tako da će tijekom idućih nekoliko godina publika moći pogledati gotovo cijelu zbirku, a format 
takozvanog „stalnog postava“ zbog kontinuiranih će izmjena biti mnogo atraktivniji.  
 
Izložbe koje će se izmjenjivati bavit će se umjetničkim temama i pojedinačnim umjetnicima čija 
djela sadržajno korespondiraju sa zbirkom. Takva koncepcija omogućit će intenzivniju i opsežniju 
prezentaciju vlastite zbirke, ali i istovremeno predstavljanje srodnih umjetnika i djela koja nisu 
neposredno zastupljena u zbirci „Neue Galerie Graz“, ali se u nju uklapaju i mogu s njome 
uspoređivati.  
 
BRUSEUM je samostalna zbirka i istraživačka ustanova unutar „Neue Galerie Graz“ čiji je cilj 
znanstvena obrada i predstavljanje opsežnog stvaralaštva Güntera Brusa.  
 
Galerija „Neue Galerie Graz“ u svojem će izložbenom programu, izuzevši izložbe i rad u 
BRUSEUM-u, uglavnom obuhvatiti područje likovnih umjetnosti od 19. stoljeća do 60-ih godina 
20. stoljeća. 


