V Praze 19. srpna 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA
Blíží se sympozium o životě a díle Kiliána Ignáce Dientzenhofera
V prostorách břevnovského kláštera se 18. září uskuteční mezioborové sympozium Kilián Ignác Dientzehofer (1689–1751): 330 let ikony barokní architektury. Přední osobnost
stavitelství 18. století v Čechách zhodnotí řada domácích i zahraničních odborníků.
Rod Dientzenhoferů patří ke stěžejním představitelům vrcholně barokního stavitelství v Českých zemích, kterému byla v dějinách umění věnována intenzivní pozornost. Můžeme však
bádání v této oblasti považovat za uzavřené? Co vůbec dnes spojujeme s osobností Kiliána
Ignáce Dientzenhofera? A jakou roli hraje v této problematice mezioborový výzkum? Na tyto a
další otázky se rozhodl formou sympozia odpovědět Spolek Malostranský hřbitov, který si letos
připomíná 330. výročí od narození tohoto geniálního architekta a stavitele.
Akce se uskuteční ve středu 18. září 2019 symbolicky v prostorách břevnovského kláštera, na
jehož stavbě se Dientzenhofer podílel společně s otcem Kryštofem. Je určena odborné i laické
veřejnosti se zájmem o raně novověké kulturní dějiny českých zemí. V příspěvcích zazní informace z oblasti architektury, výtvarného umění či historie od předních odborníků z Akademie
věd, Národní galerie, Archivu hlavního města Prahy, Správy Pražského hradu nebo Pasovské
univerzity. Účast na sympoziu není zpoplatněna. S ohledem na omezené kapacity prostor je
ale vyžadována registrace prostřednictvím formuláře na webových stránkách Spolku Malostranský hřbitov (www.malostranskyhrbitov.cz). Přihlášky lze zasílat do 9. září 2019.
Pořadatel, Spolek Malostranský hřbitov, byl založen v roce 2011 za účelem záchrany někdejšího pohřebiště pro Malou Stranu, Hradčany a Smíchov. Svojí činností se snaží připomenout
význam této kulturní památky a docílit zvýšení společenského zájmu o její záchranu. Místo
posledního odpočinku zde našla řada významných osobností, o nichž spolek vydal několik
publikací. Ta poslední je věnována architektům a stavitelům v čele s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, který je v prostorách Malostranského hřbitova také pochován.
Kontakt pro média:
PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D. (koordinátor sympozia)
mobil: +420 605 875 128, e-mail: dientzenhofer@seznam.cz
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