PREDSTAVLJANJE
UTORAK, 14. SVIBNJA 2019. U 13:00
NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
ZAGREB, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 4
PROJEKT HRVATSKI POVJESNIČARI
UMJETNOSTI I PERISTIL (61/2018)

Iva Jurlina: Problem očuvanja modernističke arhitekture i
dizajna na primjeru RANS Moša Nika Vuksanović: Interpolacije Igora Emilija u Rijeci

TRIBINA
SRIJEDA, 22. SVIBNJA 2019. U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44

DPUH provodi projekt Hrvatski povjesničari umjetnosti
od 2013. godine. Projekt uključuje organiziranje znanstveno-stručnih skupova posvećenih znanstvenom radu istaknutih hrvatskih povjesničara umjetnosti. i objavljivanje
zbornika. Do sada su obrađeni opusi Artura Schneidera
(1879.-1946.), Radovana Ivančevića (1931.-2004.), Gjure
Szabe (1875.-1943.), Lelje Dobronić (1920.-2006.) i Olge
Maruševski (1922.-2008.).
Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni
je godišnjak, a izlazi redovito od 1954. godine.
Autori znanstvenih članaka u 61. broju Peristila: Ivana Čapeta Rakić, Krisja Štulić, Vinicije B. Lupis, Sanja Cvetnić, Martina Ožanić, Višnja Bralić, Dubravka Botica i Iva Barković,
Danko Šourek, Bojan Goja, Saša Brajović, Ivan Ferenčak,
Snježana Pintarić i Žarka Vujić, Ivana Mihaela Žimbrek
Govore: Zvonko Maković, Irena Kraševac, Marko Špikić,
Dragan Damjanović i Dino Milinović
Predstavljanje u sklopu Kliofesta, festivala povijesti – NSK,
od 14. do 17. svibnja 2019. od 11 do 19 sati.

DPUH PREDSTAVLJA DIPLOMCE
#IMAMDIPLOMU IZ POVIJESTI
UMJETNOSTI
SRIJEDA, 15. SVIBNJA 2019. U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
Na trećoj večeri u ciklusu #imamdiplomu predstavljaju se
nedavno diplomirani kolege iz Rijeke i Zagreba. Namjera je
okupiti povjesničare umjetnosti različitih generacija: mentore, mlade kolege s tek stečenom diplomom, studente
koji započinju izradu diplomskoga rada i sve zainteresirane
članove Društva i šire javnosti.
Marin Bolić: Predlošci i uzori za slike 17. i 18. stoljeća u zbirci
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
Ana-Marija Riha: Obnova središta Gdanska od 1945. do 1960.
i pitanje pamćenja grada

BILTEN

Povijest arhitekture u regiji - varijacija tema i
interpretacija između fin de siècle i fin de millénaire
Uvodno predavanje: Tanja D. Conley
Na tribini će se postaviti pitanje odnosa između tema istraživanja u arhitektonskoj historiografiji i različitih političkih
programa u regiji, koji su utjecali na njihove promjene,
od pojave koncepta nacionalne arhitekture na prijelazu
stoljeća pa do razvoja znanosti o nacionalnoj arhitekturi na prijelazu tisućljeća. U okviru rasprave analizirat će
se tri različita povijesna sloja u razvoju discipline: prvi od
njezinog osnivanja do 1960-ih; drugi kojeg je obilježilo
razvodnjavanje centraliziranog koncepta jugoslavenstva
i pad Berlinskog zida; i treći od raspada Jugoslavije do
današnjih dana. Pažnja će se posvetiti različitim načinima
kojima je arhitektura predstavljana i promicana putem
izložaba, publikacija i vizualnih medija.
Tanja D. Conley predaje povijest i teoriju arhitekture i urbanizma na Massachusetts College of Art and Design u
Bostonu, SAD. Objavila je niz radova iz područja povijesti
arhitekture, a njezinu najnovija knjigu Urban Architectures of Interwar Yugoslavia nastalu na temelju doktorske
disertacije sa Sveučilišta Cornell objavit će Routledge u
prosincu 2019.

DANI OTVORENIH VRATA
UDRUGA
16. DO 18. SVIBNJA 2019.
Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga organizira Ured
za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ovo je godišnji događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja
javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. DPUH
otvara svoja vrata široj javnosti s ciljem povećanja vidljivosti svoga djelovanja.
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SVEČANA DODJELA NAGRADA
DRUŠTVA POVJESNIČARA
UMJETNOSTI HRVATSKE
„RADOVAN IVANČEVIĆ“
ZA 2018. GODINU
SRIJEDA, 29. SVIBNJA 2019. U 12:00
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ dodjeljuje se od 2006. godine. Povjerenstvo
sastavljeno od redovnih članova Društva Marina Bregovac
Pisk, Franko Ćorić, Frano Dulibić, Đurđa Kovačić, Nada
Premerl i Mirjana Repanić-Braun na temelju primljenih
prijedloga odlučilo je tko su dobitnici.
Nagrada za životno djelo:
Ivo Babić
Godišnja nagrada:
Zlatko Karač i Alen Žunić za knjigu
Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj

PREDSTAVLJANJE
MONOGRAFIJE
SRIJEDA, 5. LIPNJA 2019. U 12:00
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Lovorka Magaš Bilandžić
Sergije Glumac
Grafičar, grafički dizajner, slikar i scenograf Sergije Glumac
(1903.-1964.) jedan je od najznačajnijih hrvatskih avangardnih umjetnika, autor koji je dao važan doprinos različitim tendencijama na međunarodnoj likovnoj sceni – od
kubizma i ekspresionizma do nadrealizma i art décoa – te
pridonio promoviranju grafičkog medija nakon Drugoga
svjetskog rata. U knjizi se njegov bogat opus, izveden u
različitim medijima, temeljito analizira, interpretira i kontekstualizira: iz rakursa Sergija Glumca iščitava se vrijeme u
kojem je djelovao te donose nova saznanja o brojnim pojavama koje su obilježile povijest hrvatske grafike, grafičkog
dizajna i scenografije, ali i gospodarskog, kulturnog i društvenog života u međuratnom i poslijeratnom razdoblju.

Povelje za unapređenje i promicanje
povijesti umjetnosti:
Ana Plosnić Škarić za zbornik
Mapping Urban Changes

Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske,
Recenzenti: Sandi Bulimbašić i Frano Dulibić
Grafičko oblikovanje: Maja Brodarac

Dani Cvita Fiskovića
za dva desetljeća rada

STRUČNO PUTOVANJE

Dragan Damjanović za monografiju i izložbu
Otto Wagner und die Kroatische Kunst
Diplomski radovi:
Marin Bolić:
Predlošci i uzori za slike 17. i 18. stoljeća u zbirci Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (Filozofski fakultet u Rijeci, mentorica: Nina Kudiš)
Klara Ćapalija:
Utjecaj osmanske opasnosti na ikonografiju likovnih
djela na obalnom dijelu Hrvatske (Filozofski fakultet u
Splitu, mentorica: Ivana Čapeta Rakić)
Marko Pejić:
Zaštita baštine kao politika sjećanja (Filozofski fakultet
u Zagrebu, mentori: Duško Petrović i Višnja Bralić)

LJUBLJANA, MODERNA GALERIJA
PETAK, 14. LIPNJA 2019.
Posjet međunarodnoj izložbi Na rubu: vizualna umjetnost u
Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) uz stručno vodstvo kustosa
Moderne galerije i voditelja projekta Marka Jenka.
Kratki razgled arhitekture centra Ljubljane.
Polazak iz Zagreba (parkiralište iza Cibone) u 8 sati, polazak
za Zagreb u 17 sati.
Cijena prijevoza: 150 kn za članove, 170 kn za ostale i 100
kn za studente povijesti umjetnosti. Prijave i uplate do 7.
lipnja 2019. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920.

DONACIJA
U povodu održavanja tradicionalne javnozdravstvene akcije Dan Sv. Jure, zaštitnika Županijske lige protiv raka i onkoloških pacijenata - Split DPUH je donirao svoje naslove.
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