NAGRADA
DRUŠTVA POVJESNIČARA
UMJETNOSTI HRVATSKE
„RADOVAN IVANČEVIĆ“
ZA 2019. GODINU
Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ dodjeljuje se od 2006. godine. Povjerenstvo
sastavljeno od pet redovnih članova Društva Darija Alujević, Frano Dulibić, Miroslav Gašparović, Petar Puhmajer
i Ratko Vučetić na temelju pristiglih prijava odlučili su da
se dodijele ove nagrade:

Tradicionalnu svečanu dodjelu nagrada ove godine prvi
puta nećemo organizirati u Muzeju za umjetnost i obrt
zbog epidemiološke situacije. Snimili smo izjave predsjednika DPUH-a dr. sc. Zvonka Makovića i dobitnika Nagrade
DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo akademika
Igora Fiskovića u potresom oštećenom Muzeju za umjetnost i obrt.
Snimku pogledajte na youtube kanalu DPUH-a
https://www.youtube.com/watch?v=Sb8xbNFjhhM&t=12s

NOVO IZDANJE

Nagrada za životno djelo:
- akademik Igor Fisković

Zbornik radova znanstveno stručnog skupa
Hrvatski povjesničari umjetnosti — Lelja Dobronić
(1920.‒2006.)

Godišnja nagrada za 2019. godinu:
- dr. sc. Berislav Valušek, autor knjige
Arhitekt Carl Seidl. Opus na Opatijskoj rivijeri

Četvrti zbornik u seriji Hrvatski povjesničari umjetnosti
okuplja radove predstavljene na skupu održanom 2017.
godine u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Povelje za unapređenje i promicanje
povijesti umjetnosti za 2019. godinu:
Umjetnost i život su jedno
‒ Udruženje umjetnika Zemlja, 1929.‒1935.,
izložbeni projekt Galerije Klovićevi dvori

Snješka Knežević: Znanstveni obzor i istraživački putovi
Lelje Dobronić
Ankica Pandžić: Lelja Dobronić u Povijesnom muzeju Hrvatske (1967. – 1980.)

- dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, autorica knjige
Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija

Matea Brstilo Rešetar: Značenje Lelje Dobronić u objavljivanju kataloga muzejskih zbirki Hrvatskog povijesnog
muzeja

- dr. sc. Mirjana Repanić-Braun, glavna urednica
časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti
od 2004. do 2019. godine

Domagoj Novosel: Prilog Lelje Dobronić poznavanju povijesti Zagrebačkog prigorja

Nagrade za najbolji diplomski rad za 2019. godinu
- Mate Bareta: Sveti Ivan Trogirski u likovnoj
umjetnosti Dalmacije od XV. do XIX. stoljeća
(Odsjek za povijest umjetnosti, Split,
mentorica: dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić)
- Filip Lovrić: Transformacija kulturnog pejzaža
zadarskog arhipelaga od 4. do 11. stoljeća
(Odsjek za povijest umjetnosti, Zagreb,
mentor: dr. sc. Miljenko Jurković)
- Kristian Volarić: Riječki slikar Romolo Venucci
i utjecaj mađarske avangardne scene na
kubokonstruvističku i futurističku fazu njegovog
stvaralaštva (Odsjek za povijest umjetnosti, Rijeka,
mentorica: dr. sc. Nataša Lah)

BILTEN

Vladimir Peter Goss: Brandenburški zemljovid i pitanje
seoba Slavena
Dubravka Botica: Urbanistički razvoj zagrebačkog Gornjeg
grada u djelima Lelje Dobronić
Marina Bregovac Pisk: Gornjogradska palača VojkovićOršić-Kulmer-Rauch u radovima Lelje Dobronić
Marko Filip Pavković: Lelja Dobronić i stambena arhitektura zagrebačkog Gornjeg grada u 18. stoljeću
Duško Čikara: Nakon nekoliko desetljeća ponovno o stambenoj arhitekturi na zagrebačkom Kaptolu; prostorni obrazac srednjovjekovnih kurija
Dragan Damjanović: Prilog poznavanju opusa arhitekta
Franje Kleina od preseljenja u Zagreb 1859. do sredine
1880-ih godina
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Vanja Brdar Mustapić: Namještaj i unutrašnje uređenje
stana Granitz u Zagrebu

Također besplatno dijelimo stara izdanja Peristila od broja
33 (1987.) do broja 54 (2011.)

Valentina Radoš: Lelja Dobronić i stare zagrebačke ure
na zvonicima

ISTRAŽIVANJE

Na društvenoj mreži Twitter otvorili smo profil za Peristil.
Cilj je približiti časopis i radove međunarodnoj zajednici.

DPUH je u lipnju sudjelovao u međunarodnom projektu
Survey for European Learned Societies koji se trenutno
bavi ulogom i aktivnostima znanstvenih i znanstvenostručnih udruga i društava u europskim zemljama. Projekt provodi Europska mreža za evaluaciju istraživanja u
društvenim i humanističkim znanostima. Pokrenuta je
2016. radi razvoja najboljih praksi u postupcima evaluacije
istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima.
Tijekom ove COST akcije stručnjaci iz 36 zemalja aktivno
rade na definiranju kvalitete istraživanja u pojedinim disciplinama, odgovarajućim praksama evaluacije, vezama
između otvorene znanosti i evaluacije istraživanja itd.

SANACIJA PROSTORA

STARA IZDANJA

Cijena za članove DPUH-a: 50 kn

PERISTIL 63/2020 - POZIV
Pozivamo članove da objave rezultate svojih istraživanja
u Peristilu. Radovi za Peristil 63/2020. primaju se do 1. listopada 2020.

PERISTIL NA TWITTERU

U potresu 22. ožujka 2020. obje zgrade u kojima se prostor DPUH-a nalazi su oštećene, kao i unutrašnjost: zgrada
na adresi Preradovićeva 42 privremeno je neuporabljiva
– potrebne hitne intervencije prema nalazu stručnjaka za
brzu procjenu oštećenja; isključen je plin, te je potrebno
zamijeniti plinski bojler zbog neispravnosti dimovodnih
kanala; prijeti opasnost požara od električnih instalacija
koje su zbog oštećenja u potresu i dotrajalosti neispravne; u zgradi Preradovićeva 42 vodne instalacije oštećene
su u potresu i dolazi do curenja u dvoranu s kata iznad;
potrebno je provjeriti stanje greda.
DPUH iznajmljuje prostor od Grada Zagreba, te je traženo
da ne plaćamo zakupninu do sanacije. Prikupljene su ponude za sanaciju (sanacija zidova: 38 600 kn; zamjena električnih instalacija: 37 812 kn; kondenzacijski bojler: 11 158 kn).

Molimo članove da knjižnici DPUH-a doniraju naslove koji
nam nedostaju
Milan Prelog: Prostor – vrijeme (Društvo historičara
umjetnosti Hrvatske, 1973.)
Lelja Dobronić: Graditelji i izgradnja Zagreba u doba
historijskih stilova (Društvo povjesničara umjetnosti
SR Hrvatske, 1983.)

ZAHVALA
Zahvaljujemo članovima i prijateljima Društva koji su donirali financijska sredstva za obnovu prostorija.

OBAVIJEST O SMRTI
Napustila nas je poštovana i draga kolegica
Nevenka Boroša (1931. – 2020.)

RASPRODAJA
U akciji rasprodaje knjiga od početka lipnja do kraja srpnja
kao i donacijom ukupno smo skupili 21 560 kn. Sredstva
će se koristiti za sanaciju štete nastale u potresu na instalacijama, zidovima i opremi. Cijene knjiga na akciji objavili
smo na našim stranicama
http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.
php&idPage=131

Poštovani članovi,
u kolovozu uzimamo stanku, uz želju da u jesen nastavimo
s uobičajenim aktivnostima i započnemo sanaciju prostora.
Želimo vam ugodan ljetni odmor,
Zvonko, Martina i Đurđa
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