
Vljudno vas vabimo, da se v torek, 14. junija 2022, ob 18. uri, v 
Prešernovi dvorani SAZU na Novem trgu 4 v Ljubljani, udeležite 
predstavitve triindvajsete knjižice iz zbirke Umetnine v žepu, 
Zacherlova hiša na Dunaju, avtorja Damjana Prelovška. 

Damjan Prelovšek
Zacherlova hiša na Dunaju 

Prisotne bo pozdravila predstojnica Umetnostnozgodovin-
skega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU doc. dr. Mija Oter 
Gorenčič. 

Urednica zbirke, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, se bo z gos-
toma pogovarjala o arhitektu Jožetu Plečniku, o Johannu 
Evangelistu Zacherlu in gradnji razkošne palače v neposred-
ni bližini dunajske katedrale sv. Štefana. 

Sodelovala bosta:

dr. Damjan Prelovšek
znanstveni svetnik in več let predstojnik 
Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta 
ZRC SAZU

doc. dr. Franci Lazarini
znanstveni sodelavec Umetnostnozgodovinskega inštituta 
Franceta Steleta ZRC SAZU
in predavatelj na Oddelku za umetnostno zgodovino 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Z zbirko Umetnine v žepu Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
Steleta ZRC SAZU sega na področje poljudnoznanstvenega pisanja 
o umetnostni dediščini slovenskega prostora. Uredništvo vabi k 
sodelovanju ugledne strokovnjake, da v poljudni besedi predstavijo 
izbrana poglavja iz zakladnice naše kulturne dediščine. Strokovno 
tehtna in privlačna besedila umeščajo umetnostne spomenike v širok 
družbeni kontekst, bralcem odpirajo vrata v razumevanje preteklosti, 
umetnostno zapuščino naših prednikov povezujejo s sodobnostjo in 
zastavljajo vprašanja o njeni prihodnji usodi. 

V Plečnikovem letu, ko se spominjamo 150. obletnice arhitektovega 
rojstva, Damjan Prelovšek, vodilni poznavalec Plečnikovega opusa, 
ponuja v branje zgodbo o Zacherlovi hiši na Dunaju, zgrajeni v letih 
1903–1905. Za realizacijo drzno zasnovane stavbe v neposredni 
soseščini katedrale sv. Štefana, ki vzbuja pozornost z granitno 
oblogo pročelja, je zaslužen naročnik Johann Evangelist Zacherl, 
premožen in za umetnost navdušen podjetnik, s katerim je takrat še 
mladi Plečnik gojil iskreno prijateljstvo. Danes Zacherlova hiša velja 
za eno najpomembnejših zgradb zgodnjega 20. stoletja na Dunaju, z 
rešitvami, neobičajnimi za dunajsko tradicijo, je napovedala obdobje 
skeletnih gradenj z obešenimi fasadami, v Plečnikovem opusu pa šteje 
za prelomno delo.

Več informacij o dogodku in knjižni zbirki na: http://uifs.zrc-sazu.si.
Cena knjižice 12 €, na predstavitvi 10 €.


