evropskem kontekstu, Dušan Kos
piše, kako nasilen je bil resnični Polikarp Kalan (prispevek k biografiji
Kalanov iz Tavčarjeve Visoške kronike
in k problematiki ugrabljanja nevest
na Kranjskem v zgodnjem novem
veku), Metoda Kemperl predstavlja
načrte Johanna Schobla za gradnjo
nove romarske cerkve v Novi Štifti
pri Gornjem Gradu. Alenka Vodnik
piše o Janezovem razodetju in poslednji sodbi (ali Pavlovem videnju?),
Polona Vidmar o ptujskogorski Mariji Zavetnici s plaščem, Robert Peskar
o dolgem koru župnijske cerkve v
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Kranju, Renata Novak Klemenčič o
Guglielmu Monacu med Milanom,
Dubrovnikom in Neapljem, Jana Intihar Ferjan o gotiki v Stični (nekaj izhodiščnih razmišljanj), Mojca Jenko o
Jerneju iz Loke, ki je v Rutu upodobil
legendo o sv. Lambertu, Helena SeraHOFLERJEV ZBORNIK
žin o pozabljenem oltarju BaldassaZnanstvena založba Filozofske fareja Longhene v beneški cerkvi San
kultete in Slovensko umetnostnoCrisostomo, France M. Dozgodovinsko društvo sta izdala zbor- Giovanni
o
linar knjižnici ižanskega župnika
nik Historia artis magistra, posvečen
(1679-1742), Matej
profesorju Janezu Hoflerju. V njem Mihaela Omerza
Klemenčič
o
sv.
Janezu Evangelistu
je objavljenih 46 prispevkov s pov
Francesca
Robba
reški Marijini cerdročja umetnostne zgodovine. Naj
reško-ljubljanskim
k
(opomba
jih omenimo le nekaj: Ignacij Voje kvi
objavlja nove poglede na nastanek umetnostnim povezavam v 18. stoDubrovnika, Peter Stih addenda et letju), Ana Lavrič o razkrivanju necorrigenda k listini stiškega opata znanih Kristusovih muk (Kristus na
Aldepranda za stavbenika Mihaela, mučilnem stolu v Kajfovi ječi), AnGašper Cerkovnik nekaj opažanj o drej Smrekar o erotičnih motivih v
grafiki Mateja Stemena, Beti Žerovc
sv. Ani Samotretji mojstra Bolfganga
v Crngrobu, bakrorezu Israhela van pa o Jakopičevem portretu Henrika
Meckenema in izgubljeni kompozici- Czernvja, Marjeta Ciglenečki o toji Mojstra E. S., Tomislav Vignjevič pa varniški fotografiji Stojana Kerblerja
opombe k freskam v cerkvi sv. Roka (1965-2007). Naslov prispevka Sonje
v Draguču. Matjaž Bizjak je osvetlil Ane Hoyer j e Med konservatorstvom in
listino o izgradnji in posvetitvi la- umetnostno zgodovino. V uvodu je objastniške cerkve v Lescah, Mija Oter vljena Hoflerjeva bibliografija od leta
Gorenčič dolino sv. Janeza Krstnika
1964 do 2012.

