POSJET IZLOŽBI

Dnevni red:

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
UTORAK, 5. PROSINCA 2017. U 17:00

1. Izvještaj o programskoj djelatnosti i aktivnostima Društva u 2017. godini

Buntovnik s vizijom – retrospektivna izložba Vjenceslava Richtera
Na izložbi je prikazano više od 200 radova, maketa i nacrta najvažnijih arhitektonskih projekata, skulptura, crteža, grafika i slika Vjenceslava Richtera koji su posuđeni iz
dvadesetak institucija, muzeja, arhiva i privatnih kolekcija.
Izložba obrađuje procese istraživanja mogućnosti sinteze
u području likovnosti u kojem su nastajali visokoestetizirani arhitektonski projekti i umjetnički radovi Vjenceslava
Richtera, vrsnog autora i istraživača novih područja, teoretičara i kritičara, koji je projektima pristupao cjelovito.
Stručno vodstvo: autorica izložbe Vesna Meštrić

2. Privremeni financijski izvještaj za 2017. godinu
3. Prijedlog programske djelatnosti i aktivnosti Društva
u 2018. godini
4. Financijski plan za 2018. godinu
5. Razno

POZIV NA SUDJELOVANJE
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
HRVATSKI POVJESNIČARI UMJETNOSTI:
OLGA MARUŠEVSKI (1922. – 2008.)
ZAGREB, 15. I 16. LISTOPADA 2018.

STRUČNO PUTOVANJE
BEČ
2. I 3. PROSINCA 2017.
Posjet izložbi Izazov moderne: Beč i Zagreb oko 1900.
(Orangerie, Unteres Belvedere - besplatan ulaz za članove DPUH-a) uz stručno vodstvo autorica izložbe Irene
Kraševac i Darije Alujević.
Posjet Vili Klimt (Die Klimt Villa, Feldmühlgasse 11,
13. Bezirk - popust za ulaznicu za članove DPUH-a).

23. SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI
OD 1. DO 10. PROSINCA 2017. U PULI
DPUH prvi put sudjeluje na pulskom sajmu knjige sa svojim novim izdanjima.

GODIŠNJA SKUPŠINA
SRIJEDA, 20. PROSINCA 2017. U 18:30
Upravni odbor poziva članove na redovitu godišnju skupštinu uz tradicionalno predbožićno druženje uz domjenak.

BILTEN

Nastavljajući programski serijal stručno-znanstvenih
skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti,
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira 2018.
godine peti skup, posvećen Olgi Maruševski u povodu
10-te godišnjice smrti.
Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1965. s
temom iz povijesti Društva umjetnosti, te doktorirala 1985.
disertacijom Iso Kršnjavi – kulturološko i povijesnoumjetničko značenje, na poticaj profesora Milana Preloga. Bila je
to jedna od prvih disertacija na Zagrebačkom sveučilištu
koje su obrađivale umjetničku baštinu dotad nepriznatog
i osporavanog historizma. Na temelju doktorata objavila je knjigu Iso Kršnjavi kao graditelj. Izgradnja i obnova
obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj,
1986. godine. Tijekom svog aktivnog radnog vijeka Olga
Maruševski bila je zaposlena u Leksikografskom zavodu
„Miroslav Krleža“ u kojem je surađivala brojnim prilozima
(Likovna enciklopedija, Hrvatski biografski leksikon i dr.).
Plodno polje svojega cjelokupnog znanstveno-istraživačkog rada pronašla je u razdoblju 19. stoljeća, a njezin
doprinos hrvatskoj povijesti umjetnosti toga razdoblja
od neprocjenjiva je značenja. Svojim brojnim tekstovima
Olga Maruševski valorizirala je brojne pojave i osobe koje
su kreirale hrvatsku umjetnost i kulturu tog, u širem europskom značenju utemeljiteljskog doba.
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Središnja tema tijekom cjelokupnoga povijesnoumjetničkog istraživačkog rada Olge Maruševski je grad Zagreb i
njegov urbanistički i graditeljski razvitak u 19. stoljeću, o
čemu je objavila brojne studije. Tekstovi Olge Maruševski
nemimoilazni su za razumijevanje i vrednovanje donedavno zanemarivanih povijesnih dionica hrvatske likovnosti i
društvenog života, kulturnim sponama vezanima uz Beč,
a političkim s krunom sv. Stjepana, Budimpeštom, unutar
kojih se Zagreb nastojao razvijati prema vlastitim potrebama i mogućnostima. Njezina ključna knjige Iso Kršnjavi kao
graditelj. Izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj prvi je put objavljena 1986. kao
izdanje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a drugo
izdanje priredio je 2009. Institut za povijest umjetnosti.
U hrvatskoj povijesti umjetnosti, Olga Maruševski zapamćena je kao znanstvenica izuzetne širine koja je na svojstven način objedinila dva područja, povijest umjetnosti
i povijest kulture – dvije ključne humanističke grane koje
se međusobno uvjetuju, prožimaju i nadopunjuju, kako to
pokazuju njezine sjajne interpretacije i valorizacije našeg
19. stoljeća.
Molimo da naslov i sažetak prijedloga izlaganja (do 900
znakova) pošaljete na dpuh@inet.hr do 15. svibnja 2018.
Organizacijski odbor: Dragan Damjanović, Đurđa Kovačić,
Irena Kraševac, Zvonko Maković i Milan Pelc.
DPUH će do kraja lipnja obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja.
Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen je 200 kn, članovi
DPUH-a ne plaćaju kotizaciju.
Izlaganja će biti objavljena u Zborniku skupa, a tekstovi se
predaju do 15. studenoga 2018.

NATJEČAJ
Upravni odbor objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade
DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2017. godinu:

4. Nagrade za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)
Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora
sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i za što je
kandidat nominiran.
Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće
se razmatrati.
Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog
roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.
Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na
adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb
NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. ožujka 2018.

NOVO IZDANJE
Željka Čorak: O arhitekturi i urbanizmu
Biblioteka digitalnih izdanja, Povijesno-umjetničke studije 3
Urednica: Zrinka Paladino
Recenzije: Irana Kraševac, Tamara Bjažić Klarin
Na CD-u se nalaze skenirani tekstovi Željke Čorak na temu
arhitekture i urbanizma objavljivani od 1971. do 2004. u
različitim publikacijama. Tekstovi su obrađeni tako da se
mogu jednostavno pretraživati na računalu.
Cijena: 50 kn (20 % popusta za redovne članove)

UPLATA ČLANARINE
Godišnja članarina za studente, umirovljenike i nezaposlene iznosi 50 kn, a za ostale 150 kn. Molimo sve članove
čiji se status promijenio da to jave na dpuh@inet.hr ili 01
48 12 920

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo
(1 nagrada)
2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“
(1 nagrada)
3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti
umjetnosti (do 3 povelje)

Hvala svim članovima koji su se uključili u realizaciju programa u 2017., uz želju za zdravu, sretnu i uspješnu novu
godinu!
Zvonko, Martina i Đurđa
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