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XIV. DANI CVITA FISKOVIĆA

Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu
Orebić-Korčula
1. – 3. listopada 2014.

Slijedom već tradicionalnih susreta, koji su u međuvremenu izrasli u najveći bijenalni
skup hrvatskih povjesničara umjetnosti i njihovih gostiju, najavljujemo XIV. po redu «Dane
Cvita Fiskovića», koji će se održati u Orebiću i Korčuli između 1. i 3. listopada 2014. godine.
Skup je posvećen temi razmjene umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu, jednoj
od stalnih preokupacija hrvatske povijesti umjetnosti. U želji da se ovaj prostor redefinira kao
aktivna zona doticaja Istoka i Zapada, s originalnim doprinosima kulturno-historijskom
nasljeđu Mediterana, namjera je kroz izlaganja rasvijetliti do sada nedovoljno poznate kanale
integracijâ te razmjene umjetničkih iskustava među obalama Jadrana. Znanstveni savjet Dana
Cvita Fiskovića dat će stoga prednost onim prijedlozima koji se odmiču od tradicionalnih
metodoloških pristupa (jednosmjerno shvaćenih pravaca stilskih strujanja ili pak nacionalne
paradigme) te umjetnička djela, autorske doprinose i druge pojave problematiziraju kroz
uzajamnost veza te višestrano uvjetovan prijenos ideja, informacija i oblika. Posebno se
potiče predočavanje rezultata interdisciplinarnih istraživanja koja ispituju veze između
likovno-umjetničke produkcije i gospodarskih, političkih, jezičnih, književnih i drugih
faktora te istraživanja mreža osobnih odnosa.
Središnja tema koju smo odabrali je opsežna i nudi mogućnost brojnih pristupa. Ovdje
navodimo one koji nam se u kontekstu hrvatske povijesti i kulture čine najzanimljivijima:
-

putanje karijera umjetnika i graditelja između jadranskih obala
putujuće umjetnine
putujući materijali (npr. građevinski kamen, skupocjeni metali, slikarske boje)
mediji i mreže umjetničke razmjene
izvori i transmisija mitova i kultova te ikonografskih tema i motiva
naručitelji i razmjena

-

korelacije između umjetnosti i gospodarstva; umjetnosti i demografije; umjetnosti i
političkih nastojanja; umjetnosti i tehničkog znanja

Nadamo se da će predložena tema pobuditi vaše zanimanje i da ćete svojim
sudjelovanjem pridonijeti da «XIV. Dani Cvita Fiskovića» u Orebiću i Korčuli ostanu
zapisani kao još jedno plodonosno okupljanje povjesničara umjetnosti.
Molimo vas da svoje prijedloge tema te sažetke (1000-1800 znakova s razmacima)
dostavite do 20. veljače 2014. godine na mail adresu dani.cvita.fiskovica@ffzg.hr.
Kotizacija iznosi 400 kuna po osobi. Za izlagače će biti osiguran smještaj, dok
troškove putovanja snose sami.

S poštovanjem,
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