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Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske pokrenulo je
2013. godine projekt Hrvatski povjesničari umjetnosti. U
ciklusu skupova posvećenih radu istaknutih povjesničara umjetnosti (Artur Schneider, Radovan Ivančević, Gjuro Szabo, Lelja Dobronić i Olga Maruševski) do sada su
objavljena četiri zbornika. DPUH kontinuirano pridonosi
novim istraživanjima i stvaranju povijesti struke povijesti
umjetnosti u Hrvatskoj te tako dugoročno pridonosi njezinom razvoju.
Ovim projektom objedinjuju se spoznaje o radu hrvatskih
povjesničara umjetnosti i njihovo nasljeđe kod novih generacija, nastavljajući i povezujući ključne prinose poznavanju hrvatske umjetničke baštine i cjelokupne kulture.
Upravni odbor DPUH-a planira organizirati međunarodni
skup posvećen Ljubi Karamanu. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske 1963. godine objavilo je njegov tekst O
djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva
(urednik: Milan Prelog) i reizdalo ga 2001. godine pod
naslovom Problemi periferijske umjetnosti (urednik: Radovan Ivančević), koji je jedno od temeljnih djela hrvatske i
svjetske povijesti umjetnosti. Skup će se održati kontaktno
čim epidemiološke prilike to dopuste, najranije krajem
2021. godine. Poziv za sudjelovanje poslat ćemo na vrijeme.

Izložba je otvorena do 19. studenoga 2020., a 16. prosinca
otvara se u Mađarskome nacionalnom muzeju u Budimpešti.

HRVATSKI POVJESNIČARI
UMJETNOSTI

Ars et virtus
Hrvatska – Mađarska.
800 godina zajedničke kulturne baštine
Izložba na kojoj su zastupljene umjetnine u kronološkome
rasponu od srednjega vijeka do 1918. godine pruža uvid
u mađarsko-hrvatske veze na području kulture i likovnih
umjetnosti. Izložbu su organizirali Galerija Klovićevi dvori
i Mađarski nacionalni muzej u Budimpešti na inicijativu
Ministarstva kulture Republike Hrvatske u prigodi predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
godine.
„Na tragu izložbe o vezama Zagreba i Beča, a u istome
ciklusu u kojem kroz lokalnu selekciju umrežujemo hrvatsku umjetnost na globalnome planu, ova izložba kao
plod suradnje dviju nacionalnih muzejskih institucija te
hrvatskih i mađarskih stručnjaka apostrofira i revalorizira
dosadašnje poimanje hrvatsko-mađarskih međusobnih
dodira i to ne samo na planu umjetnosti, već i kulture
općenito.“ (iz najave izložbe)

VAŽNO: Za posjet izložbi uz vodstvo u jednom od termina
obavezno je najaviti se u Društvo povjesničara umjetnosti
Hrvatske mailom ili telefonom (dpuh@inet.hr / 099 499
1009). Veličina grupe je ograničena pa Vas molimo da se
javite na vrijeme.

Zbornici koji su do sada objavljeni u sklopu projekta Hrvatski povjesničari umjetnosti:
Artur Schneider (1879. – 1946.)
Radovan Ivančević (1931. – 2004.)
Gjuro Szabo (1875. – 1943.)
Lelja Dobronić (1920. – 2006.)
Cijena za sva četiri zbornika: 150 kn

PERISTIL
Tekstovi za Peristil 63/2020 su primljeni i u postupku su
recenziranja i uređivanja. Pozivamo autore da svoje tekstove šalju za objavljivanje u Peristilu 64/2021.
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RASPRODAJA
Nastavljamo rasprodaju knjiga. Cijene knjiga objavljene su
na stranicama http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.
php&idPage=131
Također besplatno dijelimo časopis Peristil do broja 55.
Molimo obavijestite knjižnice institucija, ali i sve ostale
koje zanima povijest umjetnosti o našoj akciji.

VOLONTIRANJE
NA INTERLIBERU
Pozivamo članove da volontiraju na štandu DPUH-a za
vrijeme sajma knjige Interliber na Zagrebačkom velesajmu
između 10. i 15. studenoga 2019. DPUH organizira samostalni štand u paviljonu 6 uz poštivanje svih epidemioloških uputa. Molimo zainteresirane da se jave na mail
dpuh@inet.hr ili 099 499 1009.

POZIV

POGODNOSTI ZA REDOVNE
ČLANOVE
Redovni članovi ostvaruju popust
- 20 % na redovne cijene izdanja DPUH-a
- 50 % na Peristil tokom cijele godine (popust ostvariv u
DPUH).
DPUH je također ugovorio za svoje redovne članove popuste:
- 20 % na izdanja Instituta za povijest umjetnosti (popust
ostvariv u IPU)
- 20 % na izdanja HDLU-a (popust ostvariv u HDLU)
- 20 % na izdanja Hrvatskog dizajnerskog društva (popust
ostvariv u HDD)
- 20 % na neka izdanja ArTresor naklade (Šulekova 4a,
Zagreb, 01 2335 365, kontakt@artresor.hr)
Redovni članovi DPUH-a ostvaruju besplatni ulaz u muzeje i galerije likovnih umjetnosti u Hrvatskoj i ponegdje
u inozemstvu.

Pozivamo članove da na mail dpuh@inet.hr šalju svoje
prijedloge za organiziranje aktivnosti (radionice, seminari, posjeti izložbama) koje su u skladu s epidemiološkim
preporukama.

STARA IZDANJA
Zahvaljujemo obitelji Stepinac na donaciji knjige Lelje Dobronić knjižnici DPUH-a, ali još uvijek nemamo niti jedan
primjerak prvog izdanja teksta Milana Preloga Prostor ‒
vrijeme kojeg je objavilo naše Društvo 1973. godine.
Milan Prelog: Prostor ‒ vrijeme (Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, 1973.)
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