izložbe

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI

MUZEJI — GALERIJE — ZBIRKE

Skulptura antičke Salone iz fundusa Gliptoteke HAZU,
autorice izložbe: dr. sc. Jasna Jeličić Radonić i dr. sc.
Magdalena Getaldić, Gliptoteka, 5. lipnja – 4. srpnja
2021.

Ivan Kožarić Retrospektiva: Jedna od mogućih 100,
Muzej suvremene umjetnosti, 1. srpnja – 31. listopada
2021. Partner izložbe: Gliptoteka, stručni suradnici:
Tihana Boban, Filip Turković Krnjak (Gliptoteka).

Giovanni Battista Piranesi i vedutistički odjeci / iz
fundusa Kabineta grafike HAZU, autorica izložbe: Ana
Petković Basletić, Kabinet grafike, 29. lipnja – 19. srpnja
2021.

Dante u djelima suvremenih hrvatskih umjetnika
(Vatroslav Kuliš, Tomislav Buntak, Zlatko Keser, Igor
Rončević, Antun Boris Švaljek i Kuzma Kovačić),
organizatori: Matica hrvatska i Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, autor izložbe: Milan Bešlić, Kabinet
grafike, 24. rujna – 16. listopada 2021.

Kaštel na vrhuncu: oglašavanje i ambalaža lijekova
tvornice „Kaštel“ u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih, izložba
Hrvatskog muzeja medicine i farmacije, prvi put
postavljena 2016. godine u Knjižnici HAZU, u
modificiranom je obliku bila postavljena u Knjižnici
Božidara Adžije (KGZ) u Zagrebu 23. lipnja – 31. srpnja
2021.
Stephan Lupino: Umjetnost u vrtlogu strasti, nemira i
napetosti, autorica izložbe: dr. art. Mirna Rudan Lisak,
koordinator izložbe: Filip Turković Krnjak, Gliptoteka, 8.
srpnja – 20. kolovoza 2021.

suradnja na
izložbama

Četiri slike iz fundusa Strossmayerove galerije starih
majstora koje potječu iz vukovarskog dvorca Eltz, a
inače su izložene u stalnom postavu Gradskog muzeja
u Vukovaru, te reljef Roberta Frangeša Mihanovića iz
vlasništva Grada Zagreba koji je pohranjen u Gliptoteci
posuđeni su za izložbu Umjetnost slavonskog plemstva –
vrhunska djela europske baštine u Galeriji Klovićevi
dvori, 22. travnja – 18. srpnja 2021.
Hrvatski muzej arhitekture posudio je jednu umjetninu iz
Zbirke karata: Vladimir Antolić i ustupio prava na 11
digitalnih preslika iz Osobnih arhivskih fondova
Bernardo Bernardi, Božidar Tušek, Drago Galić, Drago
Ibler i Radovan Nikšić za izložbu Zagreb Većeslava
Holjevca od 1952. do 1963. – Urbanistička vizija i
arhitektonski dosezi, Muzej suvremene umjetnosti, 20.
travnja – 20. svibnja 2021., produženo do 29. kolovoza
2021.
Sedam skulptura i 18 crteža akademika Kožarića iz
fundusa Gliptoteke izloženo je na izložbi Ivan Kožarić –
Retrospektiva: Jedna od mogućih 100, Muzej
suvremene umjetnosti, 1. srpnja – 31. listopada 2021.
Gliptoteka je partner u organizaciji izložbe.
Arhiv za likovne umjetnosti posudio je četiri grafičke
mape za izložbu Omladinske radne akcije – dizajn
ideologije, koja se održava u Muzeju Đakovštine u
Đakovu od 23. rujna do 8. studenog 2021.
Andreja Der-Hazarijan Vukić i Jasenka Ferber Bogdan
(Arhiv za likovne umjetnosti) suradnice su na putujućoj
izložbi Priče iz arhiva, koja se u povodu manifestacije
Dani europske baštine 2021. održala u Državnom arhivu
u Pazinu 15. – 22. rujna te u Državnom arhivu u
Bjelovaru 23. – 30. rujna 2021.
Andreja Der-Hazarijan Vukić (Arhiv za likovne
umjetnosti) suradnica je na izložbi Omladinske radne
akcije – dizajn ideologije, Muzej Đakovštine u Đakovu,
23. rujna – 8. studenog 2021. Otvorenje izložbe
Omladinske radne akcije – dizajn ideologije.

izdanja

stručni i
znanstveni
prilozi

Na izložbi Umjetničkog paviljona Zagreb, grad
umjetnica – djela hrvatskih umjetnica od kraja 19. do
21. stoljeća koja gostuje u Trstu, Civico Museo
Revoltella, Galleria d'Arte Moderna, 30. rujna – 12.
prosinca 2021., izložene su dvije skulpture Milene Lah:
Oblik iskustva poslije Ikarovog pada, 1968. – 1973., iz
fundusa Gliptoteke, i Portret Kornelije Dežman Line
Crnčić Virant iz Strossmayerove galerije. Suautorica je
izložbe dr. sc. Ljerka Dulibić (Strossmayerova galerija
starih majstora).
Hrvatski muzej arhitekture ustupio je 17 digitalnih
preslika iz svoga fundusa (osobni arhivski fondovi Vlado
Antolić, Zdravko Bregovac, Dragica Crnković Očko,
Lavoslav Horvat) za potrebe postava izložbe i opreme
kataloga Baština međunarodne suradnje: Afrički i
azijski radovi hrvatskih arhitekata, Narodni muzej
Zadar, 7. rujna – 1. listopada 2021.
Za izložbu u povodu međunarodnog znanstvenog
skupa Ljubo Karaman – pedeset godina poslije,
organizatori: Institut za povijest umjetnosti i Književni
krug Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU,
Split, 23. i 24. rujna 2021., autor izložbe: akademik
Radoslav Tomić, iz Gliptoteke su posuđene medalje i
skulpture Želimira Janeša i Koste Angelija Radovanija s
likom Ljube Karamana. Katalog prigodne izložbe
dostupan je u programskoj knjižici skupa.
Za izložbu Thies that bind Academy of Fine Arts in
Zagreb and Slovenian Artist between Two Wars koja je
u organizaciji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti
iz Zagreba postavljena u Galeriji Božidar Jakac u
Kostanjevici na Krki, Slovenija, 10. rujna 2021. – 13.
veljače 2022., posuđene su dvije skulpture iz fundusa
Gliptoteke: Grga Antunac, Mati i dijete, 1937., i Robert
Frangeš Mihanović, Vida, 1917. – 1922.
Za izložbu Ivan Meštrović – Portreti suvremenica i
suvremenika, organizator: Muzeji Ivana Meštrovića,
Gradski muzej Križevci, 8. listopada – 6. studenoga
2021., posuđeni su Meštrovićevi portreti Augusta
Rodina, Tomislava Krizmana i Lady Ratcliffe iz
Gliptoteke.

Silvija Brkić Midžić i prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
(Hrvatski muzej medicine i farmacije), Donacija iz
ostavštine akademika Ive Padovana u fundusu
Hrvatskog muzeja medicine i farmacije, Rad HAZU –
Medicinske znanosti, 545=54-55 (2021), str. 110-119.

Dr. sc. Darija Alujević (Arhiv za likovne umjetnosti)
sudjelovala je izlaganjem Portreti književnika, dramskih i
likovnih umjetnika u opusu Ivana Sabolića na stručnom
skupu Život i rad akademskog kipara Ivana Sabolića
(1921 – 1986), Koprivnica i Petranec, 17. rujna 2021.

Prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić i Silvija Brkić Midžić
(Hrvatski muzej medicine i farmacije), Vizualna
memorija struke – pogled na fotoalbume
Otorinolaringološke klinike sačuvane u Hrvatskom
muzeju medicine i farmacije Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, Liječnički vjesnik, 7-8 (2021), str.
310-318.

Dr. sc. Ivan Ferenčak (Strossmayerova galerija starih
majstora) sudjelovao je izlaganjem Iz Svetog Dominika
u Strossmayerovu galeriju i natrag: fragmenti rukopisnih
knjiga iz dubrovačkog dominikanskog samostana na
znanstvenom skupu Dominikanci na hrvatskim
prostorima 1221. – 2021., Dubrovnik, 24. i 25. rujna 2021.

U časopisu Rad HAZU – Medicinske znanosti, 547=54-55
(2021) objavljen je prikaz izložbe i recenzija kataloga
Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka
fotoportreta i počasnih povelja, autora dr. sc. Martina
Kuhara, str. 132-133, te recenzija kataloga autorice
akademikinje Mirne Šitum, str. 134-136.

U suradnji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u
Splitu i Ustanove za kulturu Galerija Kula, u palači Milesi
bila je postavljena izložba akademika Zlatana Vrkljana,
14. srpnja – 14. kolovoza 2021.
U povodu Dana europske baštine u Gliptoteci je 9.
rujna 2021. upriličeno predstavljanje virtualne izložbe
Skulptura antičke Salone iz fundusa Gliptoteke HAZU.
Izložbu su predstavile autorice izložbe prof. dr. sc. Jasna
Jeličić Radonić, dr. sc. Magdalena Getaldić i Trpimir
Jeronim Ježić, autor dizajna i razvoja virtualne izložbe.
Akademik Andrija Mutnjaković i doc. dr. sc. Borka
Bobovec (Hrvatski muzej arhitekture) sastali su se 16.
rujna 2021. s glavnom ravnateljicom Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Ivankom Stričević
i voditeljicom Grafičke zbirke NSK mr. sc. Tamarom IlićOlujić. Tom su prilikom Knjižnici darovali mapu Kinetic
architecture 1964-1990 objavljenu u sklopu edicije
Architectonica Hrvatskog muzeja arhitekture u srpnju
2021.

u najavi

U vremenskom pomaku: Otorinolaringološka klinika
Medicinskog fakulteta u Zagrebu od analognog do
digitalnog doba, organizatori izložbe: Hrvatski muzej
medicine i farmacije te Klinika za bolesti uha, grla i
nosa i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb, autori
izložbe: Silvija Brkić Midžić, dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
i prof. dr. sc. Drago Prgomet, Dvorana Hugo Botteri,
Klinički bolnički centar Zagreb, 27. rujna – 31. prosinca
2021.

Fotomonografija Vizualna memorija struke – Klinika za
bolesti uha, nosa, grla i kirurgiju glave i vrata
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u povodu
stoljeća njezinog postojanja (1921. – 2021.)
predstavljena je 4. listopada 2021. u Preporodnoj
dvorani HAZU, Opatička 18. Nakladnici: Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest
medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju
znanosti, Hrvatski muzej medicine i farmacije;
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za
bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, autori
tekstova: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić i prof. dr.
sc. Drago Prgomet.

U časopisu AMHA – Acta medico-historica Adriatica,
19/1 (2021) objavljen je prikaz izložbe Diplome i povelje
hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja
medicine i farmacije HAZU autorica prof. dr. sc. Stelle
Fatović-Ferenčić i Silvije Brkić Midžić, Gliptoteka HAZU,
Zagreb, 24. listopada – 20. studenoga 2019., autorice
Dubravke Osrečki Jakelić, str. 172-180.

ostalo

Igor Rončević: Zlato i srebro Zadra, autor izložbe i teksta
kataloga: Milan Bešlić, suradne ustanove: Gliptoteka
HAZU, Gradski muzej Bjelovar, Sveučilište u Mostaru,
Gliptoteka, 21. rujna – 24. listopada 2021.

Igor Rončević: Zlato i srebro Zadra, katalog izložbe,
autor teksta kataloga: Milan Bešlić, urednica:
Magdalena Getaldić, suizdavači: Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, Gradski muzej Bjelovar, Sveučilište
u Mostaru, 2021.

Silvija Brkić Midžić (Hrvatski muzej medicine i farmacije)
sudjelovala je 29. rujna 2021. na Šestom kongresu
hrvatskih povjesničara u Rijeci s izlaganjem pod
naslovom Razvoj muzealizacije biomedicinske baštine u
Hrvatskoj koje je pripremila u suautorstvu sa Stellom
Fatović-Ferenčić i Martinom Kuharom.

iz medija

srpanj – rujan 2021.

Izložba Stota obljetnica tvornice Kaštel bit će otvorena
22. listopada 2021. u Galeriji Zilik u Karlovcu. Autorice
izložbe: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić i Silvija Brkić
Midžić (Hrvatski muzej medicine i farmacije), Jelena
Mužar Smenderovac i Petra Huljina (Konzervatorski
odjel u Karlovcu) i Igor Čulig (Gradski muzej Karlovac).
Organizatori izložbe: Konzervatorski odjel u Karlovcu,
Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU Udruga za
zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine grada
Karlovca i Gradski muzej Karlovac. Izložba je sastavni
dio manifestacije Dani europske baštine 2021.
Tijekom listopada bit će objavljena knjiga Plastička
anatomija za umjetnike – Kontekstualizacija,
interpretacija i kreativne derivacije arhivske građe
autorica dr. sc. Darije Alujević, Andreje Der-Hazarijan
Vukić, Jasenke Ferber Bogdan (Arhiv za likovne
umjetnosti) i Ariane Novine, u izdanju udruge ICARUS
Hrvatska.

Indira Šamec Flaschar (Strossmayerova galerija starih
majstora) članica je organizacijskog odbora
konferencije 17. dani specijalnih i visokoškolskih
knjižnica: Digitalna transformacija i knjižnice u
posebnim okolnostima, Lovran, 30. rujna – 2. listopada
2021., na kojoj je održala dva izlaganja: Strossmayerova
galerija starih majstora na portalu DiZbi.HAZU te, u
svojstvu suautorice, postersko izlaganje Kultura /
Znanost / Umjetnost: fragmenti – izložba građe iz
fondova knjižnica Tehničkog muzeja Nikola Tesla i
Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske
akademije znanosti.

Članke o mapi kinetičke arhitekture akademika Andrije
Mutnjakovića objavili su T-portal i Glas Istre 22. srpnja
2021.
U emisiji Vijesti iz kulture HTV-a 24. rujna emitiran je
prilog o izložbi Dante u djelima suvremenih hrvatskih
umjetnika, izvještaj s otvorenja izložbe objavljen je u
Glasu Istre, a izložba je uvrštena i u pregled mjesečnih
događanja Muzejskog dokumentacijskog centra.
U časopisu Kluba studenata povijesti umjetnosti
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Kontrapost,
13 (2021.), str. 176-177, objavljen je osvrt Silvije Roberte
Zaplatić na stanje zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture
nakon potresa, izrađen pod mentorstvom doc. dr. sc.
Borke Bobovec (Hrvatski muzej arhitekture).

Članovi istraživačkog tima znanstvenog projekta
Hrvatske zaklade za znanost Istraživanje provenijencije
umjetnina u zagrebačkim zbirkama dr. sc. Ljerka
Dulibić i dr. sc. Ivan Ferenčak (Strossmayerova galerija
starih majstora) te dr. sc. Tanja Trška (Odsjek za povijest
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i
dr. sc. Petra Vugrinec (Galerija Klovićevi dvori)
predstavili su svoja istraživanja u okviru Dana europske
baštine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i
medija na festivalu Art Zagreb panel izlaganjem
Provenijencija umjetničkog djela, 16. rujna 2021., Hala
V Tehničkog muzeja Nikola Tesla, organizator: Društvo
povjesničara umjetnosti Hrvatske. Videozapis dostupan
je na YouTube kanalu Društva povjesničara umjetnosti
Hrvatske.

Međunarodni znanstveni skup u povodu stote
obljetnice početka djelovanja arhitekta Drage Iblera
održat će se u organizaciji Hrvatskog muzeja arhitekture
9. prosinca 2021. u dvorani Hrvatske komore inženjera
građevinarstva na adresi Ulica grada Vukovara 271 –
Chromosov toranj u Zagrebu.
Izložba Gliptoteke Igor Rončević: Zlato i srebro Zadra bit
će postavljena u Gradskom muzeju Bjelovar 3. – 30.
studenoga 2021. te u Sveučilišnoj galeriji u Mostaru 10.
prosinca 2021. – 10. veljače 2022.
Izložba Skulptura antičke Salone iz fundusa Gliptoteke
HAZU bit će postavljena u Zavodu za znanstveni i
umjetnički rad HAZU u Splitu 14. listopada – 4.
studenoga 2021., organizatori: Gliptoteka i akademik
Radoslav Tomić.

Aktivnosti muzeja, galerija i zbirki Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti mogu se pratiti na mrežnim stranicama i
društvenim mrežama:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Gliptoteka HAZU

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Hrvatski muzej arhitekture HAZU

Kabinet grafike HAZU

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU
Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU

impressum

Priredili: dr. sc. Ljerka Dulibić i dr. sc. Ivan Ferenčak
Uredio: akademik Mladen Obad Šćitaroci
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, listopad 2021.

Lektorirala: Maja Silov Tovernić
Grafički dizajn: dr. sc. Ivan Ferenčak

