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OKRUGLI STOL

SRIJEDA, 4. SVIBNJA 2016. U 18:30

Skjavonske bratovštine i kolegiji u Italiji  
– nova istraživanja arhitekture

Prve poznate bratovštine imigranata pristiglih u Italiju iz 
hrvatskih povijesnih zemalja, koji su dijelili jezik i katoličku 
vjeru, spominju se kao Schiavoni, odnosno Iliri od 15. sto-
ljeća. Institucionalnu potporu svećenicima - studentima 
talijanskih sveučilišta istoga podrijetla osiguravali su pak 
skjavonski/ilirski kolegiji. Građevine kojima su se koristile 
ove ustanove i njihove arhitektonske značajke igrale su 
važnu ulogu u stvaranju ranonovovjekovnoga kulturnog 
identiteta zajednica Schiavona/Ilira na Apeninskome 
poluotoku i šire. Ovom prilikom predstavljaju se nova 
istraživanja ovog fenomena, nastala u okviru istraživačkog 
projekta „Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji 
Schiavona/Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s 
jugoistočnom Europom (15.–18. st.)“ kojeg financira Hr-
vatska zaklada za znanost.

Sudjeluju:
Tanja Trška (Sveučilište u Zagrebu):  
Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Veneciji
Daniel Premerl (Institut za povijest umjetnosti)  
i Danko Šourek (Sveučilište u Zagrebu):  
Ilirsko-ugarski kolegij u Bologni
Anita Ruso (doktorandica, EPHE u Parizu i Sveučilište u 
Zagrebu):  
Mreže i odnosi skjavonskih bratovština s Dubrovačkom 
republikom
Moderira:  
Jasenka Gudelj (Sveučilište u Zagrebu)

SVEČANA DODJELA NAGRADA 
DRUŠTVA POVJESNIČARA 
UMJETNOSTI HRVATSKE 
„RADOVAN IVANČEVIĆ“ ZA 2015. 
GODINU 

SRIJEDA, 11. SVIBNJA 2015. U 12.00 

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT, ZAGREB 

Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Ra-
dovan Ivančević“ dodjeljuje se desetu godinu za redom. 
Povjerenstvo od pet redovnih članova Društva u sastavu 
Marina Bagarić, Željka Čorak, Petar Puhmajer, Iva Sudec 
Andreis i Tanja Trška na temelju primljenih prijedloga od-
lučili su o dobitnicima.

Nagrada za životno djelo: 
Jelena Uskoković

Godišnja nagrada: 
Katarina Horvat-Levaj  
za knjigu Barokna arhitektura

Povelje: 
Tamara Bjažić Klarin  
za knjigu Ernest Weissmann: Društveno angažirana 
arhitektura 1926.–1939.

Julija Lozzi-Barković  
za knjigu Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka

Lovorka Magaš Bilandžić  
za autorsku izložbu i katalog  
Foto-Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke

Diplomski radovi: 
Ines Ivić:  
Crkva Petilovrijenaca u Dubrovniku  
(Odsjek za povijest umjetnosti u Zagrebu)

Marijana Jurčević:  
Kazališni plakat u Hrvatskoj 1980-ih, Premijerni plaka-
ti nacionalnih kazališta  
(Odsjek za povijest umjetnosti u Zagrebu)
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PREDAVANJE

SRIJEDA, 18. SVIBNJA 2016. U 18:30
Katarina Horvat-Levaj 
Dubrovačka katedrala između Rima i Sicilije

Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku (1671.–1713.), nastala 
u obnovi grada nakon potresa 1667. godine, na jedinstveni 
način sjedinjuje visoke estetske standarde dubrovačkog 
naručitelja Stjepana Gradića i rimskog projektanta Andree 
Bufalinija, ali i pojedinih voditelja gradnje, među kojima se 
ističe Sicilijanac Tommaso Maria Napoli te Dubrovčanin 
Ilija Katičić. Na temelju dosada nerazmatranih arhivskih 
dokumenata, u predavanju se rekonstruira izvorni rimski 
projekt, kao i njegova promjena koju je u tijeku gradnje 
izveo sicilijanski arhitekt. Interpretacijom komparativnih 
primjera dolazi se do zaključka da dubrovačka katedrala 
zauzima istaknuto mjesto, na samo na hrvatskoj obali, 
već i u kontekstu rimske i sicilijanske barokne arhitekture.
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OBAVIJEST O SMRTI 
Napustila nas je članica DPUH-a, poštovana i draga 
kolegica Doris Baričević (1923.–2016.).


