19. zasedání
k problematice
sepulkrálních památek
12.–13. listopadu 2020
on-line
… paulisper siste gressum, hunc titulumque lege. Ipso perspecto supplex
memorare sepulti …
Epitaf mnicha Rutharda († 865?)

Program
čtvrtek 12. listopadu 2020
9.00–11.00
zahájení
Ondřej Belšík – Hana Myslivečková ml. (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci)
Nápisový náhrobník ve zdivu jižní věže kostela sv. Mořice v Olomouci a jeho výpovědní hodnota
Helena Chalupová (Filozofická a pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Národní pedagogické
muzeum J. A. Komenského)
Daleko od svých, daleko od domova. Hroby členů uherského rodu Báthory
Hana Myslivečková (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Příspěvek k tvorbě tzv. mistra H
přestávka
11.30–13.00
Zdeňka Míchalová – Lucie Bartůňková (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)
Epitaf Jáchyma z Hradce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
Jindřich Záhorka (Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha)
Nálezy nápisových památek při rekonstrukci areálu u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Jiří Wolf (Muzeum města Duchcova)
K otázce původu tří náhrobníků z 16. století v duchcovském muzeu

pátek 13. listopadu 2020
9.00–10.30
Sylwia Krzemińska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Formuły szlacheckiej autoprezentacji w sztuce epitafijnej doby nowożytnej na przykładzie
dwóch górnośląskich zabytków z Bierawy i Białej Prudnickiej
Jiří Brňovják (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Barokní epitaf Jindřicha Viléma Vlčka z Dobré Zemice a Hlučína v Klimkovicích
Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa) – Vojtěch Kessler (Historický ústav
AV ČR Praha) – Josef Šrámek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
Sepulkrální palimpsest? Translokace památky a vzpomínky na příkladu padlých z bitvy u Hradce
Králové na pruském území
přestávka
11.00–13.00
Markéta Kudláčová (Národní galerie Praha)
Hrobka rodu Hanavských v Hořovicích – nová zjištění
Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Památníky obětem šoa v Čechách jako specifické sepulkrální památky
Ruth Jochanan Weiniger (Praha)
Zednářské motivy na židovských hrobech
závěrečné slovo

Zasedání se koná on-line. Link obdržíte na základě registrace (jméno, instituce, mail) na níže
uvedené kontaktní adrese. Registrace bude uzavřena 10. 11. 2020 ve 24.00.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá, pořadí příspěvků a časový
harmonogram se mohou změnit.
Kontakt: rohacek@udu.cas.cz
www.udu.cas.cz

