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Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se  

Daini Glavočić, muzejskoj savjetnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka  

 

- predlagatelji: Podružnica Rijeka HMD-a, ravnatelj Slaven Tolj za Muzej moderne i 

suvremene umjetnosti Rijeka, ravnatelj mr.sc. Ervin Dubrović za Muzej Grada Rijeke, 

ravnateljica dr.sc. Tea Perinčić za Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja i 

ravnateljica dr.sc. Željka Modrić Surina za Prirodoslovni muzej Rijeka 

Daina Glavočić rođ. Baumann  (Rijeka, 7. kolovoza 1949.)  

 Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerze u Ljubljani povijest umjetnosti i engleski 

jezik s književnošću, te magistrirala na Odsjeku povijesti umjetnosti Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu s temom o skulpturi i arhitekturi 19. i 20. stoljeća riječkoga groblja 

Kozala (mentor: dr.sc. Zvonko Maković). 

 Nakon završenog studija radi u predstavništvu AdriaFilma Zagreb, Filmskom centru 

Rijeka, kao nastavnica likovne kuture u srednjim školama (CUO ITK, Tehničkoj i 

Brodograđevnoj školi) te od 1985. u Modernoj galeriji, danas Muzeju moderne i suvremene 

umjetnosti najprije kao kustosica, viša kustosica (1998.) pa muzejska savjetnica (2007.) gdje 

vodi četiri zbirke: grafike, crteža, Romola Venuccija i Božidara Rašice.  

 Na nekadašnjem Odsjeku za povijest umjetnosti Pedagoške akademije u Rijeci bila je 

u dopunskom radu angažirana kao asisitentica dr.sc. Radmile Matejčić, a kasnije na 

Filozofskom fakultetu riječkog Sveučilišta, kao vanjska suradnica viša predavačica izbornih 

kolegija s temama riječke povijesti umjetnosti kraja 19. i prve polovice 20. st.  

 Posebno područje znanstvenog interesa Daine Glavočić su: arhitektura, slikarstvo i 

skulptura Rijeke prve polovice 20. stoljeća, poglavito međuratna likovna scena, grobna 

arhitektura i skulptura i arhitektonska industrijska baština.  

 Objavila je 5 knjiga i više od 100 stručnih i znanstvenih članaka, autorica je 60 izložbi 

te urednica mnogih publikacija. Sudjeluje s priopćenjima na domaćim i međunarodnim 

znanstvenim skupovima te je član hrvatskih i inozemnih muzejskih udruženja koja rade na 

unaprijeđenju muzejske struke. 

 Za svoj je rad 1994. godine dobila Nagradu Grada Rijeke za znanstveno istraživački i 

stručni rad na retrospektivnoj izložbi Romolo Venucci, a 1998.g. odlikovana je Redom Danice 

Hrvatske za doprinos u kulturi i za promicanje muzejske djelatnosti. 

 Daina Glavočić, fokusirana na lokalnu umjetničku i graditeljsku baštinu, istraživala je 

opuse malo poznatih ili u naše vrijeme posve nepoznatih autora, kao što su slikari Romolo 

Venucci, Ladislao de Gauss, Marcello i Carlo Ostrovich, te niz drugih međuratnih fiumana. 

Prikupljala je njihove dostupne radove i njima upotpunjavala muzejske zbirke, priređivala 

monografske, tematske i retrospektivne izložbe, uređivala popratne kataloge, stvarajući tako 

temelje budućih istraživanja, opsežnijih prezentacija, interpretacija i valorizacija umjetničke 
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građe prve polovice 20.stoljeća. Godinama je, i nakon priređene retrospektive Romula 

Venuccija 1994. u Modernoj galeriji, nastavila istraživati te nizom malih studijskih izložbi i 

popratnim publikacijama prezentirati i valorizirati pojedine segmente Venuccijeva 

umjetničkog opusa. 

 U trodjelnom istraživačko, izložbenom projektu Moderne galerije u Rijeci, Arhitektura i 

urbanizam Rijeke 1845. – 1945., obrađivala je dio riječke graditeljske baštine, osobito 

usmjerena na secesijsku arhitekturu, skulpturu i urbanu opremu.  

 Obradila je izložbama i publikacijama prezentirala građu Zbirke Božidara Rašice, 

radove na papiru koji su 2004. godine donirani Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u 

Rijeci gdje sada čine zasebnu zbirku. 

 Nemjerljiv je doprinos Daine Glavočić u radu s muzejskom publikom. Dinamična i 

komunikativna, na uvijek dobro posjećenim predavanjima koja često i rado drži, ali i u 

osobnim kontaktima, popularizira umjetničku baštinu, potiče interese i svijest o njenoj 

vrijednosti i potrebi čuvanja. 

Zbog velikog znanstveno istraživačkog rada kojim je doprinjela valorizaciji povijesne, 

umjetničke i industrijske baštine Grada Rijeke i riječkog područje kao i cijelokupnog iznimnog 

doprinosa i unaprijeđenja muzejske djelatnosti Daina Glavočić nagrađuje se Nagradom za 

Životno djelo Hrvatskog muzejskog društva. 
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