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    Nehodnoceno

Prodejní cena550 K?

Prodejní cena bez DPH500 K?

Publikace je zajímavým a originálním p?ísp?vkem k architektu?e
moderních sakrálních staveb 20. století v ?esku.

Popis

Publikace je výsledkem spolupráce Církve ?eskoslovenské husitské a katedry architektury Fakulty stavební ?VUT v Praze. Na její p?íprav? se
podílelo 21 autor? z C?SH, katedry architektury Fakulty stavební ?VUT v Praze, Fakulty architektury ?VUT v Praze, Národního památkového
ústavu – Územní odborné pracovišt? Ostrava a Liberec a dalších pracoviš?.
Stavby sbor? a dalších církevních za?ízení Církve ?eskoslovenské husitské (resp. Církve ?eskoslovenské, jak nesla tento název v
mezivále?ném období), p?edstavují zajímavý a bezpochyby i originální p?ísp?vek k architektu?e moderních sakrálních staveb 20. století v
?esku. Urbanisticky a architektonicky dotvá?ejí a pozvedají podobu ?ady našich m?st i menších obcí. Zajímavým faktorem je mísení tvorby
prominentních architekt? a stavitel? p?i výstavb? sbor? s množstvím tv?rc? regionálního významu (projektant?, stavitel?). Jejich tvorba je ?asto
spjatá s Církví ?eskoslovenskou husitskou a n?kte?í byli i jejími ?leny.
Výsledky publikované v této publikaci akcentují unikátnost mezivále?né stavební kultury Církve ?eskoslovenské husitské, kterou lze bezpochyby
interpretovat jako sou?ást budování nového demokratického státu a hodnotit její význam i v širších spole?enských, kulturních a ideov?-
duchovních souvislostech té doby, jak v centrech d?ní tak v regionech.
Vedle úvodních text? reflektujících ko?eny teologie Církve ?eskoslovenské husitské a její stru?né d?jiny nebo pojetí liturgického prostoru je zde
publikováno n?kolik odborných statí o vývoji tohoto druhu architektury, její typologii a významu výtvarného um?ní. Nejobsáhlejší ?ástí je ovšem
topografický katalog, v n?mž je podrobn?ji interpretováno 70 vybraných staveb, p?edevším z mezivále?ného období.
P?i výb?ru staveb kladli auto?i d?raz na jejich rozmanitost. Najdete zde samoz?ejm? jednu z nejimpozantn?jších realizací Církve
?eskoslovenské husitské v?bec – Sbor kn?ze Ambrože v Hradci Králové z 20. let, který projektoval Josef Go?ár. Krom? modern? pojatých
staveb zde ale našly místo i Hus?v sbor v Chotovinách, jehož pojetí vychází z barokní sakrální architektury, podobn? jako eklektistické úst?edí
církve a bohoslovecké koleje ve Wuchterlov? ulici v Praze-Dejvicích ?erpající ze styl? gotiky a renesance. Poslední ?ást knihy však obsahuje
krom? bibliografie i podrobný rejst?ík s aktuálními i zaniklými sbory, v?etn? seznamu t?ch, jež jsou kulturními památkami.
Publikace je výsledkem projektu Ministerstva kultury ?eské republiky „P?ínos Církve ?eskoslovenské husitské ke kulturnímu d?dictví
novodobého státu v kontextu rozvoje architektury v regionech – Nedocen?ná architektura po vzniku samostatného ?eskoslovenského státu“ a
vnit?ních grant? Katedry architektury ?VUT. Jejímu vydání p?edcházela stejnojmenná konference v Husov? sboru na pražských
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