24. SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI
OD 29. STUDENOGA DO 9. PROSINCA 2018.
PULA, DOM HRVATSKIH BRANITELJA
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske sudjeluje i na
ovogodišnjem sajmu knjiga u Puli. Naslovi su izloženi u
sklopu tematske jedinice „Umjetnost i arhitektura“ i dostupni po promotivnim cijenama.

13.00 – polazak za Peteranec – posjet Galeriji Ivana
Sabolića
14.00 – Hlebine – posjet Galeriji naivne umjetnosti
i Galeriji Josipa Generalića (sa starom kućom Ivana
Generalića i etno kućom)
15.30 – polazak za Zagreb
Stručno vodstvo: Draženka Jalšić Ernečić, viša kustosica
Muzeja grada Koprivnice
Vrijeme za ručak nije predviđeno.

PREDAVANJE/OBLJETNICA
SRIJEDA, 12. PROSINCA 2018. U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
Marina Bregovac-Pisk
Zvonko Maković
Marijana Schneider (1923. – 2013.)
— povjesničar umjetnosti u nacionalnom muzeju
Po osnovnoj vokaciji povjesničarka umjetnosti, školovana
u sretnoj kombinaciji s poviješću i arheologijom, širokog
obrazovanja koje joj je omogućavalo slojevit pristup temama kojima se bavila, od 1951. do 1983. godine, Marijana
Schneider radila je u nekadašnjem Povijesnom muzeju
Hrvatske (danas Hrvatskom povijesnom muzeju). Napisala
je oko 150 tekstova za kataloge, rasprava, studija, članaka,
vodiča i prikaza, usmjerivši svoju pozornost na istraživanje
likovne umjetnosti i kulture u Hrvatskoj. Predavanje o
toj vrijednoj povjesničarki umjetnosti održava se o petoj
obljetnici njezine smrti.

Cijena prijevoza za redovne članove 100 kn, za studente
povijesti umjetnosti 50 kn i 120 kn za ostale.
Prijave i uplate do 12.12.2018. u tajništvu DPUH-a na
dpuh@inet.hr ili 014812920

BLAGDANSKI DOMJENAK
SRIJEDA, 19. PROSINCA 2018. U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
Pozivamo članove i suradnike na druženje uz tradicionalni
blagdanski domjenak.

NATJEČAJ
Upravni odbor objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade
DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2018. godinu:
1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo
(1 nagrada)

STRUČNO PUTOVANJE

2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“
(1 nagrada)

SUBOTA, 15. PROSINCA 2018.
KOPRIVNICA – PETERANEC – HLEBINE

3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti
umjetnosti (do 3 povelje)

8.00 – polazak iz Zagreba, parkiralište iza Cibone

4. Nagrade za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

10.00 - 10.30 – Koprivnica, pauza za kavu u pivnici
Kraluš

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.

10.30 – posjet Muzeju grada Koprivnice (prigodna
božićna izložba), Galeriji Koprivnica (izložba falsifikata)
i Galeriji Mijo Kovačić
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Prijave vrijede isključivo ako 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 2019.

35. SVJETSKI KONGRES CIHA
FIRENCA, RUJAN 2019.
SÃO PAULO, RUJAN 2020.
Međunarodno udruženje povjesničara umjetnosti CIHA
organizira 35. godišnju konferenciju pod naslovom „Motion“ u Italiji u rujnu 2019. i u Brazilu u rujnu 2020. godine.
Natječaj za prijavu izlaganja na kongresu u Firenci otvoren
je do 15. siječnja 2019. Više podataka o kongresu u Firenci
na stranicama CIHA Nacionalnog komiteta Italije
http://www.ciha-italia.it/florence2019/.

ČLANARINA ZA 2018. GODINU
Godišnja članarina za 2018. godinu za studente, umirovljenike i nezaposlene iznosi 100 kn, a za ostale 200 kn.
Od 2018. godine DPUH naplaćuje troškove slanja biltena
poštom članovima koji primaju bilten na ovaj način.
Molimo sve članove čiji se status promijenio da to jave na
dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920

POGODNOSTI ZA REDOVNE ČLANOVE
Redovni članovi DPUH-a ostvaruju besplatni ulaz u muzeje
i galerije u Hrvatskoj i ponegdje u inozemstvu. Redovni
članovi imaju popust za troškove stručnih putovanja koja
organizira DPUH. Redovni članovi imaju popust od 20 %
na sva izdanja DPUH-a te 50 % na Peristil tokom cijele
godine (popust ostvariv u DPUH). DPUH je također dogovorio za svoje redovne članove popust od 20 % na izdanja
Instituta za povijest umjetnosti (popust ostvariv u IPU) i 20
% popusta na izdanja Hrvatske udruge likovnih umjetnika
primijenjenih umjetnosti (popust ostvariv u HDLU).

Hvala svim članovima koji su se uključili u realizaciju programa u 2018., uz želju za zdravu, sretnu i uspješnu novu
godinu!
Zvonko, Martina i Đurđa
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