PERISTIL 62/2019
DPUH poziva članove i kolege na predaju stručnih i znanstvenih tekstova za objavljivanje u 62. 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.
Svi brojevi Peristila besplatno su dostupni u otvorenom
pristupu na Portalu znanstvenih časopisa RH Hrčak
https://hrcak.srce.hr/peristil.
Rok za predaju: 15. rujna 2019.

TRADICIONALNO DRUŽENJE
ZLATKO BOUREK – IZLOŽBA
ČETVRTAK, 19. RUJNA 2019. U 19:00
GLIPTOTEKA HAZU
U povodu Europskog dana židovske kulture i baštine Židovska općina Zagreb poziva članove DPUH-a na otvorenje izložbe „Zlatko Bourek“ i tradicionalno druženje.
Autorica izložbe: Mira Wolf

STRUČNO PUTOVANJE

Cijena prijevoza (cijena ručka nije uključena): 100 kn za
članove, 120 kn za ostale i 50 kn za studente povijesti umjetnosti. Prijave i uplate do 23. rujna 2019. na dpuh@inet.hr
ili 01 48 12 920.

MEĐUNARODNA RADIONICA
BEČ KAO KIPARSKI CENTAR U 19. STOLJEĆU
26. – 29. RUJNA 2019.
Treća međunarodna radionica iz ciklusa „Beč kao kiparski
centar u 19. stoljeću“ pod nazivom Kulturno-politički aspekti spomeničke plastike u Habsburškoj monarhiji, održat
će se u DPUH-u 26. rujna i 27. rujna u Hrvatskom institutu
za povijest.
Voditeljica: Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti

DANI EUROPSKE BAŠTINE 2019
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske već osmu godinu zaredom sudjeluje u obilježavanju Dana europske
baštine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Program je namijenjen široj publici.

RADIONICE

DAN SENE SEKULIĆ GVOZDANOVIĆ
KUTINA – SRCE MOSLAVINE
SUBOTA, 28. RUJNA 2019.
9:00 polazak iz Zagreba (parkiralište iza Cibone)
10:15 dolazak u Kutinu. Stanka za kavu. Obilazak središta
grada (Aušovo)
11:00 šetnja Crkvenom ulicom („Moslavački tremovi“ –
drvene kuće) do župne crkve sv. Marije Snežne. Obilazak crkve
12:30 Gradište Turski stol
13.00 posjet Galeriji i Muzeju Moslavine
14:00 – 16.00 Ručak (cijena: 50 kn)
16:00 Polazak za Zagreb. Moguće kratko zaustavljanje u
Popovači
18:00 Dolazak u Zagreb
Stručno vodstvo: Danko Dujmović i Vladimir P. Goss

BILTEN

POZNAJEMO LI POZNATO?
SRIJEDA, 2. LISTOPADA 2019.U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
Voditeljica: Jasenka Mirenić Bačić
Mnoge smo slike, kipove, zgrade stotinu puta vidjeli, brojna smo vokalna i instrumentalna djela mnogo puta čuli. I
dok kod muzičkih kompozicija najčešće moramo priznati
da ih zapravo ne slušamo, da su nam često tek povod za
slobodne asocijacije, kod likovnih djela koja smo često
gledali uvjereni smo u pouzdanost vlastitog pogleda i
objektivnost suda te nismo uvijek svjesni da smo štošta
previdjeli i površno protumačili. Gledali smo – ali nismo
sve ni vidjeli ni razumjeli. Pokušat ćemo stoga jednu od
sigurno najprisutnijih slika u našoj kulturi, Leonardovu
Posljednju večeru – za koju smo sigurni „da je znamo
napamet” – opet pogledati, promatrajući, analizirajući i
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skicirajući njezine formalne i stilske, doslovne i alegorijske
slojeve nastojati vidjeti ono što smo previdjeli. U tome bi
nam na neočekivan način mogle pomoći vjerne i slobodne
kopije kasnijih razdoblja, djela koja zbog njihove načelne
neoriginalnosti također rado previđamo.

koriste prakse koje počivaju na svim dimenzijama, u ovoj
prigodi usmjerit ćemo se i kritički promotriti one koje
ponajviše zadovoljavaju dimenziju zabave (Noć muzeja,
Muzejski dan selfija, začudni (wow) efekti i umjetnička
djela i sl.)

LIKOVNA UMJETNOST I DRAMSKI ODGOJ
PETAK, 11. LISTOPADA 2019. U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44

STARO IZDANJE DPUH-A

Voditeljica: Jelena Kovačić
Sudionicima će se predstaviti dramsko-pedagoški alati
(dramske tehnike i metode) primjenjivi u različitim edukativno-odgojnim situacijama te njihov spoj s likovnom
umjetnošću. Ujedno, učiteljima Likovne kulture i nastavnicima Likovne umjetnosti bit će predstavljene mogućnosti
uključivanja dramskoga izražavanja u nastavu njihovih
predmeta na primjeru dramskih (metodičko-didaktičkih)
vježbi primjenjivih u različitim nastavnim sadržajima i
situacijama.
Polaznici: učitelji Likovne kulture, nastavnici Likovne
umjetnosti, studenti nastavničkog usmjerenja povijesti
umjetnosti, učitelji razredne nastave, studenti razredne
nastave te svi oni koji bi voljeli više naučiti o spoju likovne umjetnosti i dramskoga odgoja te ga upotrijebiti u
vlastitom radu.

PREDAVANJE
ŽARKA VUJIĆ
EKONOMSKA DIMENZIJA ZABAVE I
UMJETNIČKI MUZEJI
SRIJEDA, 16. LISTOPADA 2019.U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
Umjetnički muzeji predstavljaju jednu od najstarijih vrsta
muzeja, a umjetnička djela onu vrstu građe koja je vrlo
rano označena vrijednom čuvanja i stvaranja zbirki. Stoga
su to muzeji s najdužom tradicijom muzejskog djelovanja
i poradi toga i s najviše izazova u 21. stoljeću, kad smo se i
na globalnoj razini opredijelili za društveno uređenje koje
počiva na ekonomiji doživljaja (Gilmore i Pine) i njenim
četirima dimenzijama – estetskoj, obrazovnoj te dimenziji
bijega i zabave. Iako pri komuniciranju umjetnički muzeji

Molimo članove da doniraju knjižnici DPUH-a naslov:
Olga Maruševski: Od Manduševca do Trga Republike, 1987.

„NAGRADA VICKO ANDRIĆ“
ZA 2018. GODINU
„Nagradu Vicko Andrić“ dodjeljuje Ministarstvo kulture
za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne
baštine u Hrvatskoj i to za postignuća u: konzervatorskorestauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine;
istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara; razvoju
konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i
unapređenju sustava zaštite kulturne baštine; očuvanju i
obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike
Hrvatske.
Nagrada za životno djelo dodijeljena je umirovljenom
konzervatoru i povjesničaru umjetnosti Vladimiru
Ukrainčiku, nekadašnjem djelatniku Ministarstva kulture,
jer je svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti
kulturne baštine obilježio vrijeme u kojem je djelovao.
Godišnja nagrada dodijeljena je skupini autora za dovršetak obnove Arsenala i kazališta u Hvaru.
Nagradu za doprinos lokalnoj zajednici koja se dodjeljuje
pojedincima ili udrugama civilnog društva za brigu oko
očuvanja kulturne baštine ili za njezinu promidžbu dodjeljuje se časnoj sestri Lini Slavici Plukavec, rizničarki
Riznice zagrebačke katedrale.
Svečana dodjela nagrade: 17. 9. 2019., u 13:00 sati, Muzej
Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb

OBAVIJEST O SMRTI
Napustio nas je poštovani i dragi kolega
Vladimir Ukrainčik (1934. – 2019.)
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