
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU                                                          SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 Filozofski fakultet                                                                                               
 ODSJEK  ZA  POVIJEST  UMJETNOSTI                      ODJEL ZA POVIJEST UMJETNOSTI 
  

 
XV. DANI CVITA FISKOVIĆA Likovne umjetnosti, arhitektura  i  povijesni identiteti 

Zadar 
29. rujna  – 1. listopada 2016.  

 
 Slijedom već tradicionalnih susreta, koji su u međuvremenu izrasli u redoviti bijenalni skup 
hrvatskih povjesničara umjetnosti i njihovih gostiju, najavljujemo XV. po redu «Dane Cvita Fiskovića», 
koji će se održati u Zadru od 29. rujna do 1. listopada 2016. godine. 

 
Stvarajući djela likovnih umjetnosti i arhitekture umjetnici se često kroz težnju za 

samoreprezentacijom naručitelja, susreću i sa zadatkom uobličavanja i određivanja ne samo njegovog 
vlastitog, ali i kolektivnog identiteta, preciznije rečeno identiteta uže ili šire društvene zajednice kojoj  
također po vlastitom shvaćanju naručitelj  pripada, bilo da je riječ o  obitelji, bratovštini, komuni i regiji, 
poslovnoj zajednici, naciji itd. Ukratko, naručitelji uz pomoć umjetnika nastoje vlastiti identitet stvoriti, 
definirati i redefinirati u odnosu prema identitetu onog Drugog. Kreirajući identitete umjetnici se 
oslanjaju na postojeće vizualne ili povijesne narative, interpretirajući ih i obogaćujući, ili, pak, postaju 
kreativni tvorci  novih identitetskih konstrukata, bilo na formalnoj bilo na značenjskoj razini. Suvremena 
povijest umjetnosti i njoj srodne discipline tradicionalno propituju ovu gotovo neiscrpnu problematiku, 
pa stoga brojna pitanja i dalje čekaju svoje odgovore, a neka nisu ni otvorena.  

 
Znanstveni savjet Dana Cvita Fiskovića dat će stoga prednost onim prijedlozima izlaganja koji 

problematiziraju pitanja odnosa arhitektonskog stvaralaštva i likovnih  umjetnosti u odnosu na 
komunalne, protonacionalne i nacionalne, te druge vrste povijesnih identiteta na prostoru današnje 
Hrvatske, zatim  imagološkim i ikonološkim istraživanjima te proučavanjima emblema i heraldike. 
Jednako tako znatnije će valorizirati one prijedloge izlaganja koji su posvećeni problemima korištenjima 
povijesnih narativa u oblikovanju vizualnog identiteta tvrtki i manifestacija.  

 
Nadamo se da će predložena tema pobuditi vaše zanimanje i da ćete svojim sudjelovanjem 

pridonijeti da «XV. Dani Cvita Fiskovića» u Zadru ostanu zapisani kao još jedno plodonosno znanstveno 
okupljanje. 
  
 Molimo vas da svoje prijedloge tema te sažetke (1000-1800 znakova s razmacima), zajedno sa 
kratkim životopisom (600 znakova s razmacima) dostavite do 1. ožujka 2016. 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, 

Za Organizacijski odbor Dana Cvita Fiskovića 
doc. dr. Jasenka Gudelj 
doc. dr. Laris Borić 


