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Příprava výstavy o Marii Terezii 

 

Na zámku Konopiště v těchto dnech vrcholí přípravy na zahájení jubilejní výstavy pořádané 
k 300. výročí narození Marie Terezie. Slavnostní vernisáž proběhne ve čtvrtek dne 11. května 
2017.  

 

Pro veřejnost bude výstava přístupná od 13. května do 30. září 2017 – a to dle otevírací doby 

zámku. Zájemci se mohou přihlásit na komentované prohlídky expozice vedené hlavním 
kurátorem. Přesná data budou oznámena na webových stránkách jubilea. 

 

* 

 

Expozice je instalována ve třech sálech přístupných z jižní zámecké terasy (p es prosklený 
vstup původní verandy).  
 

Pracovníci zámku Konopiště instalují obrazy a další umělecké předměty dle pečlivě 

připraveného rozvržení výstavy: 

 

- 1. místnost (vstupní prostora z terasy): 

p ipomínka Konopiště coby sídla následníka rakousko-

uherského trůnu a jeho vazby k zakladatelům habsburské 

rodinné tradice a habsbursko-lotrinského domu  

 

- 2. místnost  

a) základní genealogický p ehled habsbursko-lotrinského rodu 

založeného Marií Terezií a jejím manželem Františkem I. Štěpá-

nem Lotrinským (= složený z vybraných portrétů a fotografií 
p edstavitelů dynastie od 18. do 21. století) 

 

b) prezentace rodové linie modenského domu v rámci 

hasbursko-lotrinské dynastie a užívání titulu „Este / vévoda 
modenský“ od 18. do 21. století  
 

c) prezentace toskánské rodové linie v rámci hasbursko-

lotrinské dynastie od 18. do 21. století 

 

d) prezentace rodu Hohenbergů (od Františka Ferdinanda 
d´Este a vévodkyně z Hohenbergu do současnosti) 

 

e) prezentace širší dynastické genealogie (= „rodový strom“  
ze zámecké expozice) 

 

f) fotografický a obrazový p ehled z rodinného života členů 
habsbursko-lotrinského rodu  
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- 3. místnost 

 

a) mládí a dospívání Marie Terezie 

    

b) nástup na trůn / Marie Terezie v r. 1740  

 

c) manželství Marie Terezie s Františkem I. Štěpánem   
    Lotrinským  

 

e) válečné konflikty během vlády Marie Terezie 

 

f) rodina a dynastická politika 

 

g) reformy panovnice v duchu osvícenského absolutismu 

 

h) poslední roky života Marie Terezie 

 

ch) forma odkazu - ád Marie Terezie 

 

- 4. místnost 

 

- projekce vztahující se k životu Marie Terezie  
 

- memorabilie vztahující se k Marii Terezii 

 

- rodokmen Františka Ferdinanda d´Este – potomka Marie 

Terezie 

 

Konopiště 3.5.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


