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Nikola Albaneže
povjesničar umjetnosti, 
procjenitelj Aukcijske kuće Kontura
n.albanez@inet.hr
 
Darija Alujević
povjesničarka umjetnosti, 
viša stručna suradnica u Arhivu  
za likovne umjetnosti hazu
dalea@hazu.hr

dr. sc. Antun Baće 
povjesničar umjetnosti,
viši stručni savjetnik-konzervator  
za nepokretna kulturna dobra 
u Konzervatorskom  
odjelu u Dubrovniku
antunbace@yahoo.com. 

Petra Batelja
povjesničarka umjetnosti,
stručna suradnica – doktorandica 
 u institutu za povijest umjetnosti
pbatelja@ipu.hr

Mario Braun
povjesničar umjetnosti,
konzervator savjetnik u miru
mario52braun@gmail.com
 
dr. sc. Sanja Cvetnić
povjesničarka umjetnosti, 
redovna profesorica na  
Odsjeku za povijest umjetnosti
Filozofskog fakulteta Sveučilišta  
u Zagrebu
scvetnic@ffzg.hr

dr. sc. Franko Ćorić
povjesničar umjetnosti, docent 
na Odsjeku za povijest umjetnosti
Filozofskog fakulteta Sveučilišta  
u Zagrebu

mag. ing. Boris Dundović
arhitekt, doktorand u institutu 
za povijest umjetnosti, povijest 
graditeljstva i zaštitu spomenika 
Tehničkog univerziteta u Beču
boris.dundovic@gmail.com
 
dr. sc. irena Kraševac
povjesničarka umjetnosti,
viša znanstvena suradnica  
u zvanju znanstvene savjetnice
u institutu za povijest umjetnosti
ikrasvac@ipu.hr

dr. sc. Nina Kudiš
povjesničarka umjetnosti, 
redovna profesorica na Odsjeku 
za povijest umjetnosti Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nkudis@ffri.hr

Nikolina Mađar
povjesničarka, muzejska 
pedagoginja u Hrvatskom 
povijesnom muzeju
nikolina.madar@gmail.com

Marko Filip Pavković
povjesničar umjetnosti, vježbenik 
u Muzeju za umjetnost i obrt 
pavkovic.marko.filip@gmail.com
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dr. sc. Danko Šourek
povjesničar umjetnosti, 
docent na Odsjeku za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
dsourek@ffzg.hr

dr. sc. Marko Špikić
povjesničar umjetnosti, 
izvanredni profesor na Odsjeku za 
povijest umjetnosti Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
mspikic@ffzg.hr

Barbara vujanović
povjesničarka umjetnosti, 
viša kustosica u Atelijeru 
Meštrović 
barbara.vujanovic@mestrovic.hr

dr. sc. Andrej Žmegač
povjesničar umjetnosti,
znanstveni savjetnik u institutu 
za povijest umjetnosti
azmegac@ipu.hr

dr. sc. Milan Pelc
povjesničar umjetnosti, ravnatelj 
instituta za povijest umjetnosti
mpelc@ipu.hr

dr. sc. vesna Perković Jović
arhitektica, docentica na Fakultetu 
građevinarstva, arhitekture 
i geodezije Sveučilišta u Splitu
vesna.perkovic@gradst.hr 

dr. sc. Dalibor Prančević
povjesničar umjetnosti,  
docent na Odsjeku za povijest  
umjetnosti Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu
dalibor@ffst.hr

Nada Premerl
povjesničarka umjetnosti,
muzejska savjetnica u miru
nada.premerl@zg.t-com.hr

dr. sc. Mirjana Repanić Braun 
povjesničarka umjetnosti, 
znanstvena savjetnica u  
institutu za povijest umjetnosti
mbraun@ipu.hr

irena Šimić
povjesničarka umjetnosti, 
stručna suradnica-dokumentaristica 
u institutu za povijest umjetnosti
isimic@ipu.hr
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