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SPOLEČNOST 
V ČESKÝCH . 
ZE MICH . 

Vážené l<.olegyně a kolegové, 
s blíZícfm se koncem roku je obsah tohoto čísla Bulletinu • pťed

znamen·án do značné míry blížící se druhou v?roční .konferencí UHS. 
Pr"i té pr"íleZitosti bude rovně! udělena - jak rozhodnuto na naší 
minulé valné hromad~ - Cena Josefa Krásy za obzvlá~tn( umělecko
historick? v?kon, publikovant letos historikem ~mění ve věku do 
čt yr"iceti let. Usnesli jsme, Ze ~:andidát nemusí být členem Um„J-:,=
kohistorické spoleC:nosti. Její výbor nyní uvitá veškeré návrhy z 
r"ad členO na kandidáty Ceny, včetně návrhO na ocenění vlas tní pu
blikační činnosti. 

Méně radostnou, avšak nezbytnou náležitostí je dokončit splacení 
člensk1ch pr"íspěvkO za správní rok. Na minulé valné hromadě bylo 
odsouh laseno, Ze ti z členO, kter"í dosud neuhradili člensky pr"i
spěvek za období do nadcházející valné hromady, učiní tak obratem 
na základě s loženky, kterou pr"ikládáme. Cílem je, abychom u pr"fCtí 
valné hromady mohli naše členské pr"íspěvky uhradit ji! jednotně , 
na období . ónor 1992 - únor 1993. Složenky obdrZí i ti z kolegyft a 
kolego , ktet"í mezitím odešli do dOchcdu, a ktet"í podle st.omov UHS 
nejsou povinni členským pt"íspěvkem, takZe ten záleží zcela na Je
j.ich uvážení. 
Pr"i této pr"ťlelitosti prosíme členy, aby dOs ledně oznamova li na 

adresu UHS veškeré změny s vých adres, ;ot"ípadně profesionálních 
a.filiací . 

fidzné. 
*K v t rn~I ůmrtl H~•P DvofAka C187~- 19?1> byla díky městskému za
stupitelstvu a t"editelství Galerie v?tvarného umění v Roudnici 3. 
rtJna odhalena jeho bysta. K poctě zdejš í ho rodáka ji na objed
náv ku obce pfed lety vytvofil ak . scchaf J.Severa /1 974/. Avlak a! 
nynt, když pominula neprízeň k ''buržoaznimu vědci'', se kor1eťně 

d ostala do parčíku proti zámku. Slavnost měla věcný rá z a vl ich ni 
rečníci se mimoděk navzájem dop lftovali. Zástupce starosty p~ipo
menul rod lobkovických archivár"O a odklon mladého Dvofáka od této 
dědičné profese záh y . za studií. Děkan filosofické f akulty Univer
sity Karlovy Jaromir Homolka zdóraznil význam Dvor"ákova ld•al i•mu 
a natur,1Jis;:,u ''go tickém sochafst•'i a nalil'st•'i / 1918/ pro stL<di
um a výklad konce stfedověku . Projev zakončil ú vahou aoc iá ln•p sy 
cho log ickou úvahou o velkém zvratu, jej~ pt"ivodila I . světová vál 
ka a JenZ zr"ejmě silně zapOsobil na metodologii pt"edstavitele ví 
d ehské lkaly v závěrečné etapě jeho osobního vfvoje. Dr. Valentin 
lnzko, kulturní pfidělenec Rakouského velvyslanectví pfipojil slo
v a o nadčasovosti Dvorákova odkazu /v časoprostorové gradaci: ně
kde j ší fíše , stfedn í Evropa a lirli kulturní svět/. Slavnost za
končil večerní pot"ad v Galerii výtvarného umění, pt"i něm~ Jifí 
Kropá~ek seznámil četné návštěvní ky s vývojem díla Ma xe Dvor"ák a a 
s oustfedil pozor~ost k vrstvě muzejnické a památkár"ské, jejíZ po
selstv í p feróstá do dnelka. Pt"i té pfíleZitosti upozornil na p r"i 
p r-avované vydání l<atechismu památkové péť:e /1916/ . Dodává,me, !'.~ 
spis s e ~y n í u! objevil v erudované edičn í podobě /p~eklad a pfed
mluva Jarosl av Petro, Stát.ús tav pam . péče, Praha 199 1, rada Od
bo rné a metodické publikace, sv . 12/. 
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* Oživen í p r~c í na Tr..,p n q ... afi i 11mř.Sl10rkcbi ~ tn ..-i r-kýrh o.a92!Jt·.ck Pt.-"lbř 

Pok rcč i l a od r a dy j ednání iniciovaných Ústavem děj in umění CSAY a 
v e de ných s Pr a ž s kým ú stavem památkové péče a radou da l ších praco
v išť 0 po vypracování projektu a harmonogramu . Projekt, směfující k 
publ i kování de s et isva z kového díla a pfedpokládajícť zpra c ov á n í i 
vydání t r et iny soupi s O d o pěti a celku do deseti let, už b yl za
há j en - 1 . července 1991. 
• Dvěma prog ramOm, koordinovaným ústavem dějin umění CSAV b yly u
dě l eny qr~nty p r ogramu O• t - H••t financované Rakouskou a kad emií 
věd a min i s t e r s tve m pro vědu a v9zkum: "Rudolf lI. - historie, u
mění a kultura" (771 . 000 OS na I.rok) a "Stfedověká nástěnná mal 
ba" <zatím inves t ováno 118 . 700 OSI. 
* Hadar• J . Paula ~~ttybo CThe J.Pa ul Getty Trust> se v červnu 

rozhodla udě lit finanční podporu pěti uměleckohistorickým knihov
nám ve v9chodn í Evropě . Dva z těchto grantO, ve v9ši 40. 0 00 a 
26.500 americ k ých d olarO, jsou určen y do Prahy: knihovnám Ústavu 
děj in umění CSAV a Národní galerie. Tato vydatná finanční injekce 
nej e n u možní doplnit fondy obou knihoven, ale současně i vytvorť 

zákl a d nové kooperace mezi nimi . Grant toti~ pfedpokládá takovou 
součinnost obou institucí, ktera by om9zovala duplicitu ziskO na 
nejnutnější míru a současně by vedla ke zretelnějšímu profilová ní 
obou kn ihoven. V s ouvislosti s udělením grantu byla vytvorena 
Rada u.mě l ecko-h istorických knihoven, která bude kromě vzdáleněj
lích 'cíló jed notného zpracování fondO sledovat i bezprostfednějlť 

zásady, které by měly zefektivnit práci historikd umění . Začáte k 
by měl pfedstavovat seznam periodik v zdčastněných· knihovnách . 
• Dne 10.fí j na byla zahájena Jedna z nejvýznamnějších v9sta v po
sledn ích let v P raz e . Pod názvem Vfd"'fl"'k.tl qotjka / <:prhy, sk· J ,~
fř'~lbv ~ ar,-f-> t t~k ts-,n i r ká p1p~tjk.z ":"' q,~mu Cl' .!!tiSt:Anr1 v~ V <ctn ; s o u
stfeďuje šest desítek e:<ponátO mimofádné hodnoty, vzniklých v roz
me :í l et 133 0-1 4 70. Veškerá díla pocházejí ze stálé instalac e 
His t orisches Mu seum der Stadt Wien . Většinou jsou vystavena v za
h ran itť vóbec poprvé . Výstava Je pofádána ve spolupráci Národní 
galer ie a J menovaného muzea jako reciproční za lo~skou výstav u 
k rásného sloh u. Je ins talována v p r os torách ko stelO klál t e r a s v. 
Anet ky Ceské a potrvá do 19.ledna 1992. Komi~ari jsou L.l(esner st. 
·?. R.Pohanka. 
* Během roku 1991 se uskutečnuj e ve Fr anc i i, Rakous ku a Němec ku 

t" ;;;.da '"~·„ta 1' l"r-c.k/6hp k 'i "';"''"" (pf'edpok ládá sa pokračování v e Valen
cii ·a Kanadě !. Nej větší z nich je p l"e hlídka českého kubistického 
uměn í, rea lizovan á Kunstvereinem D~sseldorf ve spolupráci s praž
skou Národn í Galer i í, ústave m dějin umění CSAV, Umělec koprómy slo
vfm muzeem , Národním technickým muzeem a Moravsko u Galerií ve 
StaC t isc he ~<unstha l l e DUsseldorf. Výstava pod ná zvem Ku~ ; ,~m u ·::.- tn 
P-~9 //9 09 - •9?~ pfedstavila "kolem 700 exponátO /maleb, kreseb, p
las tik i archi t e ktonických ňávrhO, plánó a dokumentací, stej ně 
Jako n á b ytku a u žitého umění z četných vefejných i soukromÝch s 
bí rek v CSFR, Němec ku, Rakousku, Itálii a Švýcarsku . Pop rvé by l o 
v zahranič í prezentován český kubistismus ve svém ce l ku, vysti
t e n o kubis tic ké hnutí se snahou zah rnout všechny obor y . Součástí 

v ýstavy s e sta l o rovněž po jed nom díle Pica ssa, Bra qu a i Deraina 
ze sl avné býva l é s bírky Vince nc e Kramá r"e. Výst ava trvá do 20 .l i
stopadu . Od 19.prosinc e bude její mod i fi k ace uskute~něna v Praze . 
K v tscavl je n • k lada tel s tvím Ge rt Hatje vydáván ka ta l og o ví c n ež 
400 stranác h a 1000 vyobrazeních , editovaný Jirim Sve s tkou a To
m~~em Vlčkem. P ro VÝStavu v Praze s e ch ystá ~es ká mu t ace kat a l ogu. 
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* T~f?,el..::tf~pt kurt:: vr.snnvaný f _ilac::qtti a rli'Sjjo4m 1"'n.:':J."At' ,-, i ' ... ~nf je v 

současné době pripravován na pra~ské poboťce S tf•doevropsk~ unl
verz i ty. za ~emoci Tomále Vlčka jako koordinátora. O dalš!ch kro
cích, učiněntch k uskutečnění tohoto záměru Vás budeme v budoucnu 
informovat. 
I lsk 11 teeněná gdboroá set!ráo t 
* Národní galerie spolu s Uměleckohistorickou společnosti uspof~

dal y dne e.3. 'iáři° prednášku prof. Peter Humfreye z Univers i ty of 
St . Andrews ve Skotsku o Dilr12rovJS 81'-!'Pnro11.ó ~z,,,1no;:;t j i q ('f' b~ns1f~
k/!>m o I tál' ž • 
* .~knln t rl onutn f kn~fpJ ~li arrb gndJ?Jla H j rbtu::J/a v grPá !11 býv . 
k l A~tPr a erpcvi to O._!l S t;frPm Hi!Sc:tl.5 P ra .i:l.::::kAm a N .;trj „3n~k )' .:::lou o 0 1J 

Staram••t•k-m nám•cft se Jmenovalo sympozium usporádané 3 .fíjna 
Ttnskou školou pod záštitou Filosofic ké Fakulty UK, Národní Gale
rie, Ústavu dějin umění , Národního muzea a Pražského filharmonic
kého sboru . Tématem jednání byla historie a rekonstrukce komplexu 
servitského kláštera a mariánského sloupu . 

V úvodním pfíspěvku Jan Royt se věnoval ikonograf ii Panny Marie 
Immac ulaty a obrazO Panny Marie Bolestné, které byly uctívány v 
klálterech servitO. Archeolog Václ av Huml se dotkl nejstaršíc h 
děJ~n komplexu kláštera a z hodnotil archeologické vykopávky v něm . 
Jan Hu k p f ednesl zasvěcený p f íspěvek o stavebně historickém p rO
zkumU objektu. Zejména cenná byla jeho konstatován ! o objevu 
fragmentO dvojitého gotického portálu . Pavel Preiss ve svém hut
ném príspěvku rekonstruoval barokní interiér kos tela sv . Michala, 
zmínil se o p revozech oltáfO a provedl ikonografický rozbor 
pozdně barokní Hagerovy fresky v bývalé klášterní knihovně. Re
staurátor Jan Bradna hovoril o problematice rekonstr ukce marián
ského sl CUPU. . 

V odpoledním Jednání vystoupil Ivo Kofán s p f ispěvkem o uctíva
ných stfedovňkých typech českých madon a o významu 
staroboleslavského . paladia v barokním kultu. Detailn í studii o 
problému kultovní funkce obrazu ve 14 . století pfednesla Hana Hla
vá~ková . Blok umělec kohistorických pfíspěvkO u:avrel Pa vel Kocek, 
ktert se věnoval mariánskému kultu a liturgii na pťelornu 14. a 
15 . s toletí v techách a na Moravě . 

Na sympoziu odezněly také pfíspěvky věnované vyuli tí areál u ko
ste la sv . Michala a býv alého k láltera servitO /Jiff Vrzali, loka
lizaci mariánského sloupu /Jift Pecka/ a mariánské 6ctě v nej
starlí české hudbě / Ev!en Kindler/ . O právních vztazích majetku 
komple xu sv.Michala informoval prítomné Karel Trojan. 

Závěrem semináre priJali Jeho ú~astn íci prohlálenf o kulturním 
vyulití bývalého kláštera servitO a kostela sv.Michala . 

P fednesené Pťíspěvky budou publikovány v pfipravovaném sborníku . 
* Di s kusní setkání Pqdqhno.,,ft, rq-.rlt/nq•tj, pfckrva•tmf se :ahra
ničními a exilovými kolegy se zabtvalo prezentaci českého umění v 
zahraničí a světové tvorby u nás . Setkání, na něrnl jako hosté 
vys t oupili Zdeněk Fe l i x , Noemi Smoliková, Kaspar K~n ig, Agnes Hus
slein , Chri stoph Doswald,.Regina Wyrwoll a Henry Levy , uspofádala 
ve dne ch 28 . al 30 . záfí Galerie hlavního města P rahy. 
* .SPtk!tn t nov~ 11.:::; tavPn~ n a rodn I pqbp~ky rr.atJu orot>ěh lo v Moravs
kém muzeu v Brně, u pfílelitosti otevr en! stálé expozice v Dit
richsteinském paláci . 
* V f íjnu t .r. se konal v Santa Monice, v l(alifornii 2.l..... !·o?<l'"'« 
AT~A . HP'inárqdnt a•nciarP vttvarntrh krifitO na téma "Beyond Wal
ls and Wars", zabývající se kulturně politickou a výtvarnou situ
aci v současném světě, zejména také v zemích postkamunistic kfch a 
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zemích tretího světa. Za československou sekci se kon9resL1 zOčast
ni li P . Wittlich a M.Lamarová . Na probíranou tématiku bude částeč
ně navazovat i pťíšti kongres AICA, který. se sejde v červnu 1992 
ve V:ťdni s námětem "F'eriférie a centrum" . Účastníky vídeťlskáho 
kongresu budeme mít pťíležitost uvítat také v Praze. 

* I egenda, · iei1 funkce a zc)brazenť se jmenuje p rojekt mezioboro
vého programu, pťipraveného Ústavem pro klasická studia ve spolu
pr~ci s ústavem dějin umění a dalšími společenskovědními ústavy 
CSAV. Hlavním záměrem programu je zkoumat legendu jako specifický 
kulturněhistorický fenomén rOznými pťístupy spclečenskovědních o
boro a v širokém časovém horizontJ..1, od jeho pťedpokladO v 
pozdněani';cké společnosti pťes vývoj ve sti"edověku až po jeho 
transformace v myšleni moderní doby. Výzkum bude klást dóraz na 
postižen i obecnějších problémO studia legend na základě analýzy a · 
interpretace konkrétního legendistického materiálu vázaného na 
stredoevropské prosti"edí, zvl . týkajícího se českfch či v Cechách 
zdomácnělých světcO. · 

První zasedání, Funkce legendy '' ki'est'anské spoleť:nosti., se 
vstupními pťíspěvky od Dušana Ti"eštíka, Jil"ího Kroc.1py a Jana F;oy
ta proběhlo 29.ťíjna 1991 . V dalším čísle o něm pťineseme podro b
nějš:ť zprávu . 

Pťedběžný program a termíny dalších zasedání jsou: 
Prom~ny zobrazeni legendárního hrdiny /od antických heroO po 

barokní s111~tcel se vstupními pi":ťspěvk.Y Anežky Vidmanové a Ivo Ko
rán.a. Koná se !O . prosince 1991 ve 14 hod. v budově Presidia ČSAV 
Praha 1, Národní 3,místnost č.6. 

Legenda jako slovesný ůtvar a •'Ýtvarná inspirac~· /vztah slova a 
obrazu '' legend~/ se vstupními pť:íspěvky P . Spunara, P.Preisse i:I 

Z.Uhl:ťre. Koná se začátkem února 1992. 
Hacionálni a vlastenecké aspekty legend o ~eských sv•tcfch, po

č Ate~ dubna 1992 . 
Sémiotika atributu sv•tca, zaeátek června 1992 . 
Te~ty vstupních pť:ťspěvkO i záznam diskuse budou rozmno~eny a 

rozš:íi"eny mezi účastníky a další zájemce. 
S pi":ťpadnými dotazy a návrhy se laskavě obracejte na ad resy: 

Martin Svatoš, Ústav pro klasická stL1dia CSAV, Balbínova 30, 
120 00 Praha 2 a Michal Šroněk, Ústav dějin umění CSAV, Ha•talská 
6 , 11692 Praha 1. 
Pťipcaygyaná gdbpcná setkán1 
* Dr . Mojmír Frinta, profesor State University of New York at Al
bany je v těchto dnech hostem na katedťe dějin umění Filosofické 
fakulty University Karlovy . Dne 3.prosince pronese v zasedacím sá
le kláštera sv.Ane~ ky Ceské v 16 hodin pťednášku, na téma J.n.±!:.L·-
6,„tarP d11au •'Ýrnamnýrb malt f c:kfcb d~l· RnoiPr v~n dt::)r flJ:1ydP01 
SnfmAnf z kťl~~ <Madrid> - StmnnP Ha rtini 1 Jp~f~Oy návrat z rbr4-
mu (/ i •'PCPQ(l l ) • . 
* Mezinárodní kolokvium pod názvem Stf,,,drwJ!!>ká ná<:tJ!!>n,1 malba v i jZ
n leh (;„,...h,k·h a Hnrn tm R,1kp11«!o1 pi"ipravuje Ústav děj in uiněn :ť CSAV 
spolu s restaurátory, Muzeem stl"edn:ťho Pootaví a Památkovým úi"a
dem Ceské Budějovice . Bude se konat 20 . -23. května 1992 v kapi-· 
tulní síni ve St~akonic:ťch . Pi"íspěvky pťednesou pracovníci Ústavu 
dějin umění, Katedry dějin uměn:ť FF UK, památkovtch úťadO, re
staurátoi"i a d ~lší odborn:ťci. Z rakouské strany pi"islfbili účast 
s referáty Dr.E .Lanc, P rof . Dr . G.Schmidt, Doc.Or . M. Koller, Dr.I. 
Hammer a Doc.Or.E.Bacher. Chystaná konference se koná v rámci Ost
Hest Programm, uzavi"eného mezi Akademiemi věd Č:aslc.é a Rak.ous~.é 
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republiky . 
První a d ruh ý den kolokvia sestává program z odborných pťedná

~ek, pro da lší den zajišťuje Strakonické muzeum autobus na exkur
si po vybraných lokalitách Jižních tech. 23.května se koná exkur
se do Horního Rakouska Cp fedběžně Enns, Clam, Stadelkirchen a 
Pu lgarn> . 

Muzeum Strakonice r ozes lalo závazné pťihláš k y vCem pfedběžn~m 
účastníkOm, l<tEll"í se stl"edověkou n.lstěnnou malboct zabýval i, pro 
další zá jemce je možné se pl"ihlásit u ťeditel e muzea dr. M. Špe
ciána <Muze um Stl"edního Pootaví, 386 11 Strakon ice>. 15. p r osince 
1991 bude rezervováno uby tování <hotely Bavor, Bílý vlk, Dudák a 
další). Bližší informace o odborném programu podá Zu zana Všeteč
ková, ústav d~jin umění tSAV, 116 92 Praha 1, tel . 231 08 17. 
Všichn i zájemc i Jsou srdečně zváni . 
* Seminál" dějin umění Filosofick• Fakulty Masarykovr univerzity a 
Uměleckohi s torická spo lečnost v českých zemích pofádají pr~covní 
setkání n azvané Prof .D e Alb<>rt rutal.Dr<:r- . 9 . t.1004 - '27 . t?. t076 
Set kání u pfíležitosti 15.výročí Kuta lova úmrtí se koná ve čtvr
tek, S.prosince 199 1 , v kinosále FF MU v Brně . Tématem budw místo 
prof. A. Kutala v české medievistice, a gotické umění na Moravě . 

Pťedběžně je počí táno s pťíspěvky prof .J . Homolky, p rof.Z . Kud~l

ky , dr . J.Bakoše a dr . I . Hlobila . N~ setkání jste srdečně zváni , s 
možností 'vystoupit se svfm kratším príspěvkem. Vaše sdělení oče
káváme do po lovin y listopadu, aby bylo mo~no včas rozesl a t pro
g ram setkání . 
* ll . \IÍ'fQl"'Of kQO f Pl"POr-D l,/r!:1$J,:;v-f<obi ~fl'lrž •-kA $PQ1t:)r'on::fi •1 „p5J~ ýr1' 

~ <v polovin~ ůnora 1992> 
Jsou navržena nás leduj ící tti setkán í v pracovních s kupinách . 

Budeme povděeni za doplftující návrh i za ochotu moderovat další 
setkání, nejraději na téma z oblasti moderní výtvarné kultury . 
I Ohro:teni 111obi Jntho pam:.tkovéflo fondu '' te>ch~ch a na Nora•·~ 
Na setkání by se mělo diskutovat o š ká le problémO, od otázek re
stituce až po problém nezájmu spol ečnosti o nárost krádež í a 
vývozu uměleckfch obJektO. Úť:astníci se p okusí o formulaci něk te
rých doporučen! pro pfí slušné státní orgány . 
Kon takt: Ladislav Kesner st., Národní galerie v Praze, Hradčanské 
nám . 15, 119 04 Praha 1 
II počátky recepce italské renesance v českých zemích 
K6n takt: Ivo Hlobil, ú s tav dějin umění CSAV, 11692 Praha 
III Pf isllby a dluhy UD41eckohistorické popularizace 
Recentní změny ve vydavatelské praxi a na knižním trhu s sebou 
pťinesly vznik celé tady nových nakladatelství, edici a i jednot
livých počinO <v rámci e xistuJťcťch nakladatelství), zaměl"ených 
na umělecké památky nebo na jejich soubory. Tato a k tivita vychází 
vstl"íc stále rostoucímu voláni po publikacích tohoto typu ( i ci
zojazyčných) a poskytuje historikOm umění nejednu pl"íl e žitost k 
uplatnění . Začínají se však rfsovat i problémy. Navrhovaná sekce 
chce na tuto situaci reagovat tí m, že si k lade za cíl : 1/zmapovat 
nak ladatelství a jejich projekty, 2/na určitých case studies tuto 
produkci zhodnotit, a 3/posoudit zda (a Jakl "nová" produkce dědí 
"staré" modely a klišé výkladu pam~tek nebo pťí padně vytvátí nová. 
Vítáni Jsou pracovnici a spolupracov~íci nak.l adate lství, ac1tori, 
lektori. ZdOrazftujeme zájem o participaci zájemcO z regionO. In
formace a stanoviska možné i pí semnou formou. 
Kontakt : Lubomír Konečný, Kat edra dějin FF UK, Celetná 20, 116 36 
Praha 1 a Michal Šroněk, Ústav dějin uměn í CSAV, Haštalská 6, 116 
92 Praha 1. 
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Artistic Exchange 
Program for lhe lniemaůonat Congress of lhe HislOI}' o! An in Bertin 

( 
I l 

Intemational Congress of the History of Art 1992 

.. The 28lh lntcmational Congress of the His1ory or An will be held ln Bertin from IS through 20 Juty 1m. The 
lheme or lhis oonfer~e is Ar1/s1/c Exchange. and a full roster of sessions has bocn planned to assess lhis multifacctcd 
iopic. For lhose inlCl'Csted in delivering a paper at lhe confctence, ptease contacl lhe responsibte session chair or lhe 
conference office in Bertin. \' 

A cin:ular wilh specific infonnation detailing sch:dules, ancillary events, housing, 1r11vcl packages, and other maucrs 
wiU be issued lhis falt. ",.:,,,_.:./ 

. (_ .' 
Sessions and Chalrs: :-::.:: 

......... 
Models or Anistic Exchanoc S. Stt1u Pisa. SCMQ/a Normal• S•t>Uiou 
Naůonal and lntemational A•ant-Oardes • Past and B,._B•clllolt Cambridge, Milis., Mff 
Pre.1ent Rosalind Kra.si New York, Ciry UnlversllY 
Re&ions. Nations and lntemaůonal Cwrents in P. Shblnewski Warnaw, ln.styl.U Hůtorii S11•ki 
Centnl and Eastem Euro~in An. 125G-ISOO '•' Uniwu n1e1 
Art in C entra! and Eastem E""""' IS00-1&00 Elúko F.citova Pra~oe. Cttchosi,,va.t Acodarty o( Scimcu 
"'-rvation or Monwnenu and Sites - ~ IJ. Tafori Venice, Diportůnmlo dl S1oria d•ll' 
Berlin/Venice '„ Architecttua Palarro Bad~r 2SS4 
Prcservation of Monuments and Sitcs '. 1be Rolo of G. MIHsclt Zllriclt, ETll. /1111il.u /. DtnkmD!pfl•go 
Art Hístory . 
Bcttin: Crouroads of the Avani-Oardcs - Befoi. Cla. J/astloa.son Můuwapolis, Univ. o{ Můuwsota, Ar1 
ni Alia Wotld War I Hůton Deoari-n1 · 
Bcrlin: Crouroads of the A•ant-Gardes -TI>e P.HaiM WW.. Uniw:rsildl, /1111i1.u /. K•nsl-
lntemational Arc hitec111ral Eahibition <mA\ •eschicllte 
Thc "Muuum•in••I" in Berlin P. Rounbore Paru, M.sl• d• Louvr• 
Thc Worlc of Art as a TouriJt C. Bu1elli l.AJuanN. Uniw:r1ili tk I.A""""" 
EtNůc:ity and N ational Identity in the H is1111y of F. ROMirn Mexico Cil7. lnstitlllo do lnw:stitacionu 
New World Art E1tilica1 
hlamic Soain JurilYnn Dodds New York Citv UniversilY 
Tndiůon and Modernity in blamic Architecnuo R•na1allolod P!Ulad•lph/a, Un/v. of Pcnn.rylvania, Grad. 

ScMol ÓI Fine Art 
Forcign Elemcnts in Jllj>&ll&K An. 16tb to 19th M. Kona Tot,o, Univ. O{To.tyo, Art llUtC>rJ Depl. 
Cenruries 
Eastem and Westem Constructi•ism S. l.Amoine GrellOble M.sle de Grenoble 
1be Museum at the End or tho 20th Cenrurv W. Hofmann Hamb•r•. Sl.richslr. 154 
Forci::n ArWIS in P:aris in ~.,.. 19th Cc:nrurv J„P. Bo.illon Cl•nnonJ.Ferrand. U11ivori1l de Clermont li 
Anists and Emírration M. War..U llamb•u, UIÚvorsillll, XM1llf/tú1. J1111il•I 
Yideo DoriM Mit- Amsterdtllll, St<delijk M.st•m 

W. Hertottnradr. Bertin, Na1iona/1altrie 
Photography in Print: Narrali•e and Edit0rial U. Koller Sanla Barbara, Univ. o{California, Art 
Strateties llilton DtoartlftUll 
Kino-K"111v: Cinoma in iM Twenties Ann.ti• Miclttlson New York, Univ„ Deot. of Cintm1J S1Mdiu 
Tho Wod: of Art in the A&• oC its Digital Britill• Melu -ulimúcli Basd, Sladl· 11. MW.SlermMU.,,, 
Renmduction L. Hew1u Marb«r1. UIÚ• .• KIUUlltist. lnst . .Bildarchiv 
Thc Cowtlv Body in Medi„al Eur~•n Art U. Camille C1Uca10 Uni•. of Chicago Deot. of Art 
Pictorial Mime1i1 BeCore and AfterlSOO V. S1oiclti1a Cl/.Fribo•r•. Univ„ Kwulhist. Seminar 
Rembrandt: A Methodolo&ical App~ Cit. Brown London, NoJional Gallu1 

E. van d• Woain1 Am.Jterdtllll. Univ .• Kwu1/tist. lnstil••I 
NarraůYe to lcon • Readint Picrurcs around 1800 F. t..ichl Vonico. Pt„•-G•uonlteim-Colt.c1ion 
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Artistic Exchange 
Pro~ for tbc lntemational Coogms of tbc Histocy of Art in Berlín 

Tbur Frj 
mornln1 

I. Models of Artistic r. Models or Artistic 
Excbange Excbaoge 
(S. &nis, Pisa) (S. &nis, Pisa) 

II. Natiooal and lntcr· II. Natioaal and lntcr· 
natiooa1 Av111t-Oardcs - Mlioml Avmt-Oudol-
Put and Preleot Put and "'-' 
(B. Buch/oh, Cambridge. (RosalřnJ Kraau, New 
Mass.; Rosalind Kraau, Yo1*,· B. Buch/olt, 

IW York) Cambridge, Mass.) 

Ul. Reaions. Natioas and III. Art in Ceotral and 
lntematioaal Currents in Easlem Europe, 
Ceotralaod Eastem IS00-1800 

Sat 

Excunions and 
Vůits ;,, &rli11: 
Miue111N, Monu~·. 
nwnú and Urban 
Planning „.> 

EutopeaoArt, 1250-ISOO (EliskaFuc:ikova,Prague) , ;_ 
rP. Skubúzrwski Warsawl 

i I 1 I i l 

Sun Mon 

IV. Pre#rvation of IV. Pre#rvatioa of 
Mooumeo.ts and Mooumeots aod 
Sitcs- Berlin/Venico Sitcs - Tbe Role of 
(M. TafaŤi, Valla) ArtHistory 

~ \ (G. Milnclt, Zmiclt) 
I„ , 

v. Balin: CtO$SIOlldt V. B«tin: Crossn:ieds 
. of the Avct-Oardol- ofthe Avm-Ocdea-Tho 

Before md Allltl lnlermboaa1 Arcbita:twal 
WoddWar l &hibitioa (IBA) 
(Ch. Haxthausen, (P. Haiko, Vienna) 
Minneapolis) 

VI. Tho "Muaeumsinsel" VI. Tbe Work of Art 
in Berlin as a T ourist 
(P. !Wtnberg,Pari.s) (C Bmd/i,l.AusaJ1M) 

. !· Artistic and Cultural Exchange 

I. Elhnicity aDd 
National Identity 
in tbe Jijstory of 
New World Art 
(F. Ramirt!Z, Mexico City) 

I. lslamic Spi.in 
(JO'rilynn Dodds, 
New York) 

l. Tndition -S 
Modemity in lslamic 
Arcbit.ecture (Renata 
Ho/od, Philatklphia) 

l. Foreign Elemeots in 
Japanese Art, 16tb lo 19th 
Centuries (M. Kono, Tokyo) 

2. National and lntemational 

2. Eastem and Western 2.Tbe Museum al the 
Cooslnlciivism End of the 20th Ceotury 
fS. Lanoine. Grenobk) (w. Hofmann, Hambouri) 

2. Paris in tbe 19tb 2. Artists aod Emigmioo 
Ceotury: Artime Mellin& (M. Warnke, Hambourg) 
Pot md Crucible of ldeolity 
(J. ·P. Bouil/on, Clamont· 
Fmand) 

3. Art and the Media 

3. Video 
(Dorine Mignot, 
Amsterdam; W. 
Hmt>gmrath, &rlin) 

4. The Courtly Body in 
Medieval Europcan Art 
(M. Camille, Chicago) 

3. PholOgJApby in PriDC 
Narrative aod Edilorial 
Straieaics 
(U. &ller, Santa Barbara) 

3. Kino-KMůur: Cinema 
in tbc Tweolics 
(A.nnme Michelson, 
New York) 

4. Methodological Sessions 

4. Pictorial Mimesis 
beforeand aftet ISOO 
(Y. Sloichita, &lcharut) 

4. Rembnudt: A Mdho
dological Approach 
(Ch. Brown, London: 
E. "2n de Weraing, 
Amstmiam) 

3. Tbe Work of Art in tbe 
Age of iÍS Digital Repro
ductioa (Brigine Mela· 
Zelunisch, Basel: 
L. Heusinger, Marl:Jurg) 

4. N11m1tive to lcoa • 
Rtadina Pictuies arouod 1800 
(F. Ucht; Vmice) 
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ContPnt2 - BullPtjn pf CAAH. no. 4/5 I 1991 
f~ j t-ori,~l 

Mi s~~ l l ;~;-.f!:); 

* l1a x Dvofá k 's Ceremony in Roudn ice 
•The J . Paul Getty Trust Grant to Art Historical Libraries in 

F·r agi.te 
• Exhib ition of Gothic Art from Vienn a in the Nat ional Gal lery 

F'rag 1_~2 

•Exhibition s of Czech Cubism abroad 
•The Central European University Program in Art History ' in Prague 
Pr~ H15torj r1;d 5e55 ion5 Hpld Sine~ thP mjd- .lstne 
*St.Mic hael Ch,Ltrc h i n Prague's Old Town and the Column of Virgin 

Ma ry formerly at the .Qld Town Square /conterence/ 
•Contemporary Art Presentation in Prague and Abroad (symposium ) 
• Czech Section of ICOM Hel d in Brno 
I ~o~nd , it5 f Ltnc tipo and R=pr~sentatipn /5grie5 of iot~rdi~cipli-

o .=i r x rql lr1gia/ 
e~t ~istqr i rF l Re~sion5 j o PrPogra~ion 

*Medieva l Wal 1 Painting in Southern Bohemia and Upper Austri.a 
/ Obe roester r eich/ Cinternational col loqium , May 19921 

•Prof.Dr. Albert Kutal In Memoriam : His Pl ace in Study of Medieval 
Art /memorial conference : December 1991 / 

•I! . Annual Conference of Czech Association of Ar t Historians, mid
Fe b ruary 1992 

• XXV III. In ternationa l Congress of the His t ory of Art in Berlin 

'D.· ~J l !.~f ir Jl:t;::!! J .e„-J,,;.'J i ~f-n ri rk/6 .:::eoJP_,Mpo~f i v ?'r=~--::k ý,·-b ~r-mf,,.·h 

t tslo 4-.511991. Vyd~,,~ výbor UHS. Dm:• 7 .• 1!.1991. 8'i!dakc1J? Lubo mír 
.ťc.nlf.?f!,-,ý a Roman Prah l. ISSN OSť.'2-61'2 


	1991 - 4-5a1
	1991 - 4-5a2
	1991 - 4-5b1
	1991 - 4-5b2
	1991 - 4-5c1
	1991 - 4-5c2
	1991 - 4-5d1
	1991 - 4-5d2

