
Okvirni program radionice 

Program stručne izobrazbe o istraživanju podrijetla (PRTP) bavi se uglavnom 
istraživanjem, poviješću i zakonodavstvom. Tijekom čitave radionice primjenjivat će se 
analitičke i komparativne metodologije, što znači interaktivnu primjenu zemljopisnih alata 
kako bi se objasnila složenost obrađivanih tema, i kako bi se vizualizirali obrasci i 
usporedili ti procesi i njihov međunarodni utjecaj.  

Očekuje se da na radionici Programa stručne izobrazbe o istraživanju podrijetla (PRTP) 
sudionici međusobno surađuju, a vodit će je iskusni predavači, međunarodno priznati 
povjesničari, istraživači i pravnici koji se od 1980-ih specijaliziraju u području istraživanja 
podrijetla kulturnih dobara i njihova povrata. Zadatak polaznika radionice bit će izrada 
vlastitih popisa kriterija za jasno utvrđivanje podrijetla i povijesti vlasništva umjetničkih 
djela i predmete, kao i iznošenje prijedloga o postupanju u vezi s različitim metodološkim, 
povijesnim i pravnim pitanjima proizašlim iz pljačke kulturnih dobara.     

——————————————————– 

Prvi dan (1918.-1933/35.) 

Ujutro 

Pozdravi i dobrodošlica organizatora radionice.  

Uvod u radionicu – obavijesti o rasporedu, o interaktivnosti radionice, o glavnim pojmovima 
iz područja istraživanja; uvod u metodologije  koje se primjenjuju i vremenske prekretnice 
koje će se istraživati; pregled najvažnijih riječi i terminologije. 

Poslijepodne 

Kulturni krajolik predratne Evrope (1918. - 1939.) – skupljanje umjetnina i tržište 
umjetnina u Evropi, kolekcionari i trgovci umjetninama; povijest odnosa između suvremenih 
umjetnika i kolekcionara/trgovaca umjetnina između 1918. i 1933.; kulturna središta i 
središnje točke umjetničke proizvodnje u prijeratnoj Evropi. 

Trgovanje umjetninama između 1933. i 1935 – jasna podjela između židovskih i 
nežidovskih kolekcionara umjetnina, galerista i umjetnika; prisilne prodaje.  

Uvod u teoriju i praksu plja čke kulturnih dobara tijekom Tre ćeg Reicha – jasna podjela 
između pojma pljačke kulturnih dobara u smislu „tradicionalnog ratovanja“ i pljačke kulturnih 
dobara kao sastavnog dijela genocida. 

 Uvod i upoznavanje sa smjernicama, principima i preporukama za najbolje postupanja 
– uvod u smjernice koje se trenutno preporučuju trgovcima umjetnina, aukcijskim kućama, 



javnim i privatnim kolekcionarima i zakonodavcima, koje će se procjenjivati tijekom čitave 
radionice.    

 

Kreativni dio/Praktikum 

Osim obavezne prakse u arhivskom istraživanju i primjeni uspješnih metodologija, u ovom 
dijelu radionice očekuje se od svih studenata da pripreme sljedeće dokumente koji će se 
koristiti, istražiti i, ako je potrebno, revidirati tijekom radionice: 

1) Karta predratnih kolekcija, kanala tržišta umjetnina i centara umjetničke proizvodnje; 
2) Geopolitička karta pljačke kulturnih dobara; 
3) Lista za provjeru podrijetla i povijesti vlasništva umjetnina; 
4) Temeljit nacrt smjernica, principa i preporuka za najbolje postupke trgovaca 

umjetnina, aukcijskih kuća, javnih i privatnih kolekcionara i zakonodavaca.   

Navečer 

Ocjena i osvrt na sadržaj radionice, završavanje dokumentacije radionice.  

——————————————————– 

Drugi dan (1933/35.-1945.) 

Ujutro 

Ideologija i službena kulturna politika Njemačke – „Čišćenje“ njemačkih javnih kolekcija 
(de-accessioning); ideja i trgovanje „degeneriranom umjetnošću“, kolekcionari, trgovci, 
muzeji i glavne izložbe u Njemačkoj, Švicarskoj, Belgiji, Holandiji i Ujedinjenom kraljevstvu 
i SAD-u; uspostava glavnih kanala za trgovanje umjetninama koje su bile izuzete iz javnih 
kolekcija u Reichu te trgovanja umjetninama koje su prisilno prodane ili ustupljene; 

Prema novim kolekcijama – stvaranje novih privatnih i javnih kolekcija tijekom njemačke 
okupacije Evrope: napr. Goeringova kolekcija, Sonderauftrag Linz, Središnji židovski muzej 
u Pragu; preoblikovanje tržišta umjetnina (trgovci umjetnina i njihovi novi klijenti), 
preoblikovanje javnog ukusa. 

Pojam kulturne baštine u nedemokratskim i totalitarnim režimima – glavni pojmovi 
zaštite kulturne baštine i štetni utjecaj tih zaštitnih mjera kad se primjenjuju u 
nacionalističkim sistemima i nacističkoj vlasti (izvozne dozvole, „prisilne donacije“, itd.) 

Poslijepodne 



Sustav pljačke – sustavna pljačkaška birokracija i njen rječnik (jezično prikrivanje prave 
prirode pljačke kulturnih dobara i njena genocidnog karaktera; utjecaj na opći diskurs za 
vrijeme i poslije rate); konfiskacija, eksproprijacija, pljačkanje, „trofejna umjetnost“, opis 
velikog broja vrsta pljačkanja, raspodjela otetih  kulturnih dobara.   

 

Kreativni dio/Praktikum 

Arhivistika: sredstva i metodologije – za predmete iz kategorije „degenerirane umjetnosti“; 
studija konkretnih predmeta i procjena težine istrage o podrijetlu tih predmeta; kritičko čitanje 
i interpretacija povijesnih izvora i arhivskih dokumenata.   

 

Navečer 

Ocjena i osvrt na sadržaj radionice, završavanje dokumentacije radionice.  

—————————————————– 

Treći dan (1945-1956)  

Ujutro 

Početak poratne obnove – vlade u izgnanstvu, ratne konferencije, zakonodavstvo o poratnim 
kulturnim politikama i principima obnove i povrata; savezničke istrage o pljačkama, 
repatrijaciji i povratu u kulturi; savezničke vojne krađe kulturnih dobara; „trofejna umjetnost“ 
i takozvane „dvostruke konfiskacije“, nacionalizacije i eksproprijacije privatnih kulturnih 
dobara; zakonske i političke implikacije poratnog povrata i obnove.   

Potraga za zakonitim vlasnicima -  saveznički koncept pomoći pri povratu opljačkanih 
kulturnih dobara: imovina sa i bez nasljednika.  

Poslijepodne 

Poratno tržište umjetnina i optjecaj umjetničkih predmeta – kolekcionari, trgovci, 
donatori. 

Poratna dijaspora – židovska kulturna obnova, prijenosi zajedničkog vlasništva, i 
prisvajanje zajedničkog vlasništva od strane pojedinačnih vlasnika.   

Kreativni dio/Praktikum 



Arhivistika: sredstva i metodologije – četiri vrste predmeta pljačke; studija konkretnih 
predmeta, njihova obrada i procjena težine istrage s obzirom na njihovo podrijetlo.  

Navečer 

Ocjena i osvrt na sadržaj radionice, završavanje dokumentacije radionice.  

——————————————————– 

Četvrti dan (od 1956. do danas) 

Ujutro 

Zakonske, političke i etičke posljedice – konvencije, ugovori, dokumenti u vezi s kulturnim 
dobrima; vlasnička prava na spašena kulturna dobra i međunarodna trgovina umjetninama; 
prijenosi vlasništva u poraću; pojedinačni i institucionalni zahtjevi. 

Proturje čno zakonodavstvo: kolektivno i pojedinačno pravo – državni pokušaji zaštite 
kulturne baštine i zahtjevi za povrat kulturnih dobara.  

Tko je vlasnik prava? – intelektualno vlasništvo oduzeto za vrijeme Trećeg Reicha, Drugog 
svjetskog rata i holokausta (autorska prava, tantijemi, droits de suite).   

Zakonodavstvo, etika i diplomacija – proučavanje suvremenih smjernica i principa povrata i 
njihovi etički razmjeri.   

Poslijepodne 

Opljačkane su umjetnine oko nas – današnje tržište umjetninama i praksa; rasprava o 
trgovcima umjetnina, aukcijskim kućama, muzejima i galerijama, pojedinačnim 
kolekcionarima, sekundarno tržište; kupnja u dobroj vjeri, dubinska analiza, etički kodeks, 
smjernice i principi; izrada liste provjere za trgovce umjetnina.  

Sredstva i alati istraživanja – arhivi, baze podataka, zapisnici, dokumentacija o kolekciji, 
evidencija institucija, trgovaca i kolekcionara, istraga i povrat, pristup evidenciji.  

Indikacije o podrijetlu  – procjena  oznaka na predmetima u svrhu istrage o podrijetlu, 
dokazuju li oznake podrijetlo predmeta iako se ne odnose isključivo na vlasništvo i prijevoz.     

Kreativni dio/Praktikum 

Arhivistika: sredstva i metodologije – studija konkretnog slučaja pomoću „čitanja 
predmeta“, prvenstveno arhivske dokumentacije i sekundarnih izvora kako bi se provela 
uspješna istraga.     



——————————————————– 

Peti dan 

Završne diskusije i podjela potvrda o završenoj izobrazbi. 


