POSJET IZLOŽBAMA
SRIJEDA, 2. SVIBNJA 2018. U 17:00
MUZEJ MIMARA
Odabrana djela iz donacije Ante Topića Mimare
Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU
Na izložbi u povodu 120. obljetnice rođenja Ante Topića
Mimare predstavljeno je 25 slika iz njegove donacije Strossmayerovoj galeriji. Pronalaženje novoga komparativnog
materijala, proučavanje djela pojedinih slikara u europskim
galerijama, rad u arhivima u Rimu, Berlinu, Beču, Beogradu
i Zagrebu, proučavanje recentne stručne literature te konzultacije sa stručnjacima iz inozemstva – sve je to rezultiralo novim atribucijskim rješenjima i pomacima vezanima uz
ta djela iz Mimarine donacije. (Borivoj Popovčak, preuzeto
iz kataloga izložbe)
Stručno vodstvo: autori izložbe

SRIJEDA, 9. SVIBNJA 2018. U 16:00
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Katarina Velika – carica svih Rusa
Izložba iz Državnog muzeja Ermitaž
Izložba o vladavini jedne od najmoćnijih žena u povijesti,
carici Katarini II. (1729.-1796.) koncipirana je posebno za
izložbene prostore Galerije Klovićevi dvori u suradnji stručnjaka iz Muzeja Ermitaž i Galerije Klovićevi dvori. Kustosice
izložbe su Natalia Bakhtareva, Iva Sudec Andreis i Danijela
Marković. Izložba daje presjek kroz jedinstveno razdoblje ruske povijesti prikazujući caričine osobne predmete,
predmete iz svakodnevnog života i vladanja te umjetnička
djela koje je prikupljala kao strastvena kolekcionarka i time
utemeljila jednu od najvećih i najvažnijih zbirki svijeta.
Izložba je realizirana u povodu obilježavanja 50. obljetnice
prijateljstva gradova St. Peterburga i Zagreba.
Stručno vodstvo: kustosica Iva Sudec Andreis

SVEČANA DODJELA NAGRADA
DRUŠTVA POVJESNIČARA
UMJETNOSTI HRVATSKE
„RADOVAN IVANČEVIĆ“
ZA 2017. GODINU
SRIJEDA, 16. SVIBNJA 2018. U 19:00
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ dodjeljuje se jedanaestu godinu zaredom.
Povjerenstvo od pet redovnih članova Društva u sastavu
Ljerka Dulibić, Ariana Kralj, Drago Miletić, Danko Šourek
i Jadranka Vinterhalter na temelju primljenih prijedloga
odlučili su o dobitnicima.
Nagrada za životno djelo:
Nada Grujić
Godišnja nagrada:
Vesna Meštrić
za izložbu Vjenceslav Richter – Buntovnik s vizijom
(MSU, Zagreb)
Povelje za unapređenje i promicanje
povijesti umjetnosti:
Irena Kraševac, Marina Bagarić,
Darija Alujević i Petra Vugrinec
za izložbe Izazov moderne Zagreb – Beč oko 1900.
(Galerija Klovićevi dvori, Zagreb) i
Herausfoderung Moderne: Wien und Zagreb um 1900
(Belvedere, Beč)
Miljenko Jurković
za 25 godina održavanja skupova Međunarodnog
istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek
Diplomski radovi:
Dejan Troha:
Sakralna arhitektura čabarskog kraja u 18. i 19. stoljeću
(Odsjek za povijest umjetnosti, Rijeka
- mentor: Marijan Bradanović)
Nikolina Demar:
Traktat Jacopa Barozzija da Vignole u Hrvatskoj
(Odsjek za povijest umjetnosti, Zagreb
- mentorica: Jasenka Gudelj)
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Ivana Mihaela Žimbrek:
Robne kuće u Zagrebu za vrijeme socijalističke Jugoslavije
(Odsjek za povijest umjetnosti, Zagreb - mentori: Maša
Grdešić i Dragan Damjanović)

STRUČNO PUTOVANJE
LIKA I KRBAVA
SUBOTA, 19. SVIBNJA 2018. U 8:00
Posjet lokalitetima u Lici i Krbavi po izboru i uz stručno
vodstvo Hrvoja Giaconija, pročelnika Konzervatorskog
odjela u Gospiću za područje Ličko-senjske županije.
Polazak iz Zagreba u 8:00 sati s parkirališta iza Cibone,
povratak u Zagreb oko 20:00 sati.
Cijena prijevoza (cijena ručka nije uračunata): 130 kn za
članove i 150 kn za ostale. Prijave i uplate od 3. do 15. svibnja
2018. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920.

PERISTIL 61/2018
DPUH poziva članove i kolege na predaju stručnih i znanstvenih tekstova za objavljivanje u 61. broju Peristila. Primaju se isključivo neobjavljeni tekstovi na hrvatskom ili
nekom stranom jeziku. Tekst treba imati do 16 kartica /
1 autorski arak/ i 10 slikovnih priloga i biti uređen prema
uputama objavljenim na www.dpuh.hr.
Rok za predaju: 15. svibnja 2018.

- od Društva umjetnosti do Hrvatskog društva likovnih
umjetnika – 150 godina likovne umjetnosti u Zagrebu
kroz prizmu Društva i ustanova koje je Društvo osnovalo
i potaknulo: Muzej za umjetnost i obrt, Obrtna škola,
Moderna galerija, Akademija likovnih umjetnosti
- Iso Kršnjavi – kulturološko i povijesnoumjetničko značenje „korisnog čovjeka“
- crkvena arhitektura i umjetnost 19. i prve polovine 20.
stoljeća – revalorizacija jedne zanemarene epohe sakralne
baštine
- umjetnički obrt – „mali“ majstori u opremanju zagrebačke arhitekture
- likovni elementi u tipografskoj i grafičkoj opremi starijih
hrvatskih časopisa
- kultura vrtova i perivoja – priroda kao idealna slika svijeta
Rok za predaju naslova i sažetka prijedloga izlaganja (do
900 znakova) na dpuh@inet.hr: 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.

OBAVIJEST O SMRTI

POZIV NA SUDJELOVANJE
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

Napustio nas je poštovani i dragi kolega
Tomislav Premerl (1939.-2018.)

Hrvatski povjesničari umjetnosti:
Olga Maruševski (1922. – 2008.)
Zagreb, 15. i 16. listopada 2018.
Okvirne teme skupa:
- nagodbeno doba i umjetnost – hrvatska umjetnost u
političkom i kulturnom kontekstu u razdoblju od 1868.
do 1918. godine
- iz zagrebačke spomeničke baštine – novije spoznaje o
urbanističkim i arhitektonskim zahvatima u Zagrebu 19.
i 20. stoljeća
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