RADNA SKUPINA DPUH-A ZA
OBNOVU POVIJESNE JEZGRE
ZAGREBA
8. SVIBNJA 2020.
Zabrinuto zbog trenutačne situacije oko posljedica potresa
koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i u želji da kao
krovna stručna organizacija aktivno sudjeluje u rješavanju problema, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
formiralo je ekspertnu radnu skupinu. Naši članovi i do
sada su dali svoj doprinos istupanjem u javnim medijima,
napose u raspravi o prvom prijedlogu Zakona o obnovi
zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice. Radna skupina okupljat će sve naše kolege koji se bave
problematikom zaštite i obnove kulturnih dobara i javno
nastupati u ime struke. Glavnom zadaćom Radna skupina
smatra svoj udio u stvaranju koncepta obnove povijesne
jezgre Grada Zagreba te je započela izradu prijedloga Nacrta smjernica za obnovu povijesne jezgre Zagreba.
Na konstituirajućem sastanku odlučili smo obratiti se državnim i gradskim institucijama i upozoriti na sljedeće:
1. Sanacija šteta, odnosno hitne intervencije u povijesnoj
jezgri, sedam tjedana nakon razornog potresa saniraju se
sredstvima donacija i privatnim sredstvima, a ne i sredstvima državnog i gradskog proračuna. Pozivamo Državu
i Grad da što prije u svoje proračune uključe odgovarajuća
sredstva, kako je to uobičajeno u slučajevima prirodnih
katastrofa.
2. Zabrinjava nas otezanje donošenja Zakona o obnovi
zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice.
Očekujemo da se Zakon što prije stavi u javnu raspravu, u
kojoj ćemo iznijeti naše stajalište o njegovom prijedlogu.
3. Povijesnom ambijentu i pojedinim arhitektonskim
spomenicima u njemu mora se pristupati interdisciplinarnim odlučivanjem i radom. Stoga u tijelu koje će se
baviti donošenjem plana obnove povijesne jezgre Zagreba i njegovom realizacijom moraju sudjelovati stručnjaci
iz područja arhitekture, urbanizma, povijesti umjetnosti,
arhitektonskog konzerviranja, restauriranja i relevantnih
društvenih znanosti koji će biti ravnopravni partneri u
provođenju radova.
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ZAKON O OBNOVI NA JAVNOJ
RASPRAVI
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo
je prijedlog zakona koji će dati pravni okvir i omogućiti
obnovu objekata stradalih u potresu. Prijedlog zakona o
obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
upućen je na javno savjetovanje 15. svibnja 2020. godine.
Javno savjetovanje provodi se u razdoblju od 15. svibnja 2020. do 14. lipnja 2020. godine putem portala
eSavjetovanja.

OBNOVI ZG PLATFORMA
Pozivamo vas da svojim prilozima sudjelujete u kreiranju
Otvorene stručne platforme obnovi.zg za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima. Online platformu pokrenulo
je Hrvatsko udruženje arhitekata. Zahvaljujemo studenticama povijesti umjetnosti Lori Rajčić, Ivi Sočković, Jeleni
Šekrst, Silviji Roberti Zaplatić, Loreni Kovačić i njihovom
profesoru Franku Ćoriću na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na povezivanju znanstvenih članaka objavljenih u
Peristilu s bazom obnovi.zg. Objedinjavanje podataka o
istraživanjima relevantnih za Zagreb doprinijet će kvaliteti
obnove njegove povijesne jezgre.
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Platforma obnovi.zg i dalje je javno dostupna za registracije, prijave, unos i uređivanje podataka na poveznici http://
obnovi-zg.uha.hr/

PODRŠKA GRAĐANSKOJ INICIJATIVI U TRILJU
27. SVIBNJA 2020.
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske kao krovno
udruženje povjesničara umjetnosti u Hrvatskoj podržava
građansku inicijativu za zaštitu fontane i skulpture Spomenik rijeci Cetini kipara Vanje Radauša postavljenog u
Trilju 1958. godine.
Uvidom u dokumentaciju Projekta rekonstrukcije i uređenja gradskog parka Trilj u sklopu uređenja Gradskog parka
Trilj predviđa se rekonstrukcija i premještanje skulpture
za što je potrebno izraditi projekt. Za radove vezane uz
spomeničku baštinu potrebno je prethodno odobrenje
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike
Hrvatske, a u ovom slučaju nadležan je Konzervatorski
odjel u Splitu.
Očekujemo da investitor Grad Trilj transparentno provodi
projekt rekonstrukcije i uređenja Gradskog parka Trilj u
skladu sa zakonom te pozitivan odnos prema očuvanju
baštine u svojoj sredini.

RASPRODAJA
DPUH od 1. lipnja organizira rasprodaju vlastitih izdanja
i višak knjiga dobivenih donacijama. Novac prikupljen
rasprodajom utrošit će se za sanaciju štete nastale u potresu na zidovima i instalacijama u prostorima DPUH-a.
Molimo članove da kupnjom naših izdanja sudjeluju u
obnovi prostorija Društva kako bi ih što prije osposobili
za javna događanja te da ovu obavijest proslijedite svojim
prijateljima i poznanicima.
Ured je za rasprodaju otvoren radnim danom:
ponedjeljak i srijeda od 15 do 18 sati
utorak, četvrtak i petak od 11 do 14 sati
Također besplatno dijelimo stara izdanja Peristila.

NOVO IZDANJE
PERISTIL 62/2019
Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni
je godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani radovi iz
područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno humanističkih znanosti i izlazi redovito od 1954. godine.
Autori članaka u 62. broju Peristila:
Ana Torlak: Nekoliko podataka o salonitanskim spomenicima u privatnim zbirkama početkom 19. stoljeća
Snješka Knežević: Urbanističke osnove Zagreba u razdoblju modernizacije
Darja Radović Mahečić: Kako je Ivo Marčelja, „prvi moderni arhitekt iz Istre”, gradio međuratni Zagreb
Sandi Bulimbašić: Korespondencija Emanuela Vidovića:
prilog poznavanju slikareva
doprinosa umjetničkom i kulturnom životu Splita početkom 20. stoljeća
Ivan Kokeza: Historijsko slikarstvo u opusu Bele Čikoša
Sesije: od Dolaska Hrvata do Posljednjih bogumila
Branko Metzger-Šober: Bijenalne umjetničke izložbe u
Rijeci 1925. i 1927. godine
Enes Quien: Davorin Hotko – prilog poznavanju kiparskog
opusa
Iva Pasini Tržec: Osnutak, organizacijski ustroj i djelovanje
Komisije za sakupljanje i očuvanje kulturnih spomenika i
starina
Lovorka Magaš Bilandžić: Izložba Sto listova jugoslovenske
moderne grafike Komisije za kulturne veze sa inostranstvom
i njezina uloga u razvijanju kulturnih veza Jugoslavije s
inozemstvom u prvoj polovini 1950-ih
Vesna Kruljac: Politički disput i napad na enformelnu
apstrakciju u Jugoslaviji 1962./1963.
Patricia Počanić: Narudžbe i otkupi umjetničkih djela za
interijere javnih institucija u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih
Josipa Alviž: Uloga i mjesto srednjoškolskog predmeta
Likovna umjetnost u okviru umjetničkog područja hrvatskog odgojnoobrazovnog sustava

OBAVIJEST O SMRTI
Napustili su nas poštovani i dragi kolege
Duško Kečkemet (1923. – 2020.)
Maja Vetrih (1923. – 2020.)
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