Godišnja skupština IIC-Hrvatske grupe održana je 8. travnja 2015. godine u prostorijama
Udruge u Zagrebu.
Raspravljalo se o sljedećim temama:
1. Aktivnosti u 2014. godini
Neki od najvažnijih događaja koji su se dogodili u 2014. godini uključuju stručnu ekskurziju u
Sarajevo s posjetom Akademiji likovnih umjetnosti, Kraljevoj Sutjesci te bosanskim
piramidama u Visokom. Članovi su obaviješteni o ostvarenju najavljenog pokretanja studija
restauriranja i konzerviranja umjetnina na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Renomirani talijanski restaurator Stefano Scarpelli održao je u organizaciji Hrvatskog
restauratorskog zavoda radionicu o retušu, kojom prilikom je ekskluzivno za IIC-Hrvatsku
grupu dao intervju objavljen na ovim stranicama.
Blagajnica Stela Grmoljez Ivanković podnijela je financijsko izvješće za 2014. godinu te
istaknula kako je na službenom računu preostalo 7.250,00 kn (prilog). Uz troškove stručne
ekskurzije i prijevoda intervjua, izvršena je isplata web-poslužitelju za održavanje službene
stranice grupe. Financijsko izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
2. Stručna ekskurzija u München
Predsjednica Sandra Lucić Vujičić izvjestila je prisutne da stručna ekskurzija u München
prijavljena za financiranje Ministarstvu kulture nije odobrena te će biti potrebno prikupiti
novčanu potporu od različitih poslovnih tvrtki. Dopredsjednica dr. sc. Višnja Bralić predlaže
prijave na natječaje Grada Zagreba, županije, Adris zaklade, ZABA-e, OTP banke, HAZU-a,
Atlantica i Plive. Maja Sučević Miklin zadužena je pregledate uvjete i rokove za prijavu.
3. Stručna ekskurzija u Udine
Za ovogodišnju stručnu ekskurziju dopredsjednica dr. sc. Višnja Bralić predlaže kraći posjet
Udinama pri čemu bi se posjetio Studij za zaštitu spomenika, zbirka slika Giovannija Battiste
Tiepola te grad Cividale del Friuli.
4. Planirana gostovanja i predavanja
Osim stručnih ekskurzija, jedan od prijedloga aktivnosti za ovu godinu je organizacija
gostovanja stručnih osoba koje bi održale predavanje za kolege članove, studente ili pak širu
stručnu javnost. Predavanja se mogu organizirati u prostorijama Društva povjesničara
umjetnosti u Preradovićevoj ulici 44.
S obzirom na loša iskustva izazvana nepravovremenom stručnom i javnom raspravom pri
pripremi novog Zakona o muzejima, dr. sc. Ksenija Škarić predlaže da se organizira tribina
usmjerena definiranju prijedloga za poboljšanje pravnog okvira u zaštiti kulturne baštine.
Radi razmjene iskustva s inozemnim kolegama na tu temu predlaže se gostovanje inozemnih
stručnjaka poput Erwina Emerlinga.
Također, moguće je organizirati stručno predavanje kolege restauratora iz Firence Stefana
Scarpellija.

Kako bi se ostvarila takva gostovanja potrebno je proučiti različite načine financiranja
suradnje koji omogućuju npr. ERASMUS razmjena ili Da Vinci strukovno obrazovanje i
osposobljavanje za koje je zadužena kolegica Marija Kalmeta.
5. Planovi za sljedeću 2016. godinu
Godine 2016. održava se IIC kongres u Los Angelesu koji će biti usmjeren temi
konzerviranja-restauriranja suvremene umjetnosti. Predlaže se sudjelovanje članova posterom,
za što se financiranje može tražiti od fondacije Getty.
Još jedno važno događanje koje se planira za slijedeću godinu je sajam Monumenta u
Salzburgu. Predložen je grupni posjet sajmu.
6. Razno
Članovi koji ne žive u Zagrebu IIC iskaznice članstva za tekuću godinu mogu potvrditi
poslavši ih na adresu blagajnice Stele Grmoljez Ivanković, Josipa Seissela 3, 10000
Zagreb. Prema evidenciji uplaćenih članarina iskaznice će biti potvrđene i vraćene poštom.
Zbog odlaska na porodiljni dopust potrebna je privremena zamjena ili dodatna pomoć tajnici
grupe. Dobrovoljci za obavljanje dužnosti pozivaju se na prijavu.
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