
Lanna: evropské kulturní cesty 

LANNA et LANNA 	 	 	
Interdisciplinární vědecká konference Praha 2021

Family	business	history	česko-rakouského	rodu	Adalberta	(Vojtěcha)	Lanny	a	její	reflexe	ve	21.	století	
jsou tématem konference s víceúrovňovým programem, pořádané 1.	–	3.	6.	2021 v pražské Vile	Lanna	
Historickým ústavem Akademie věd České republiky a komunikační agenturou NEBE jako součást 
projektu „Lanna: evropské kulturní cesty“.

Mezinárodní setkání vědců a odborníků různého zaměření a úhlů pohledu pestrou skladbou zakládá 
fundament reprezentativní syntézy pro nové zhodnocení odkazu opomíjených osobností českých dě-
jin a rodiny Lannů zvlášť. Interpretuje jejich osobní, podnikatelské, společenské a umělecké projekty 
a aktivity v prostředí a souvislostech dvou epoch i inovační potenciál a étos pro 21. století.

Jednotlivá vystoupení a rozpravy budou uchovány v souboru příspěvků a záznamů konference formou 
knižního sborníku i kreativního audiovizuálního dokumentu. Cenné podklady a náměty otevírají pro-
jektové příležitostí pro další publikační a výstavní aktivity. V neposlední řadě událost zviditelní pražský 
areál vily s unikátními nástěnnými malbami jako živou galerii rodu Lanna, jako prostor reprezentující 
Akademii věd České republiky a kulturní dědictví evropského významu.

TÉMATA:

Lannové	 v	dějinách	Českých	 zemí	 a	 habsburské	monarchie	 	 |  jejich	otisk	 v	 krajině:	 industriální		
topografie	a	podněty	pro	územní	rozvoj	měst		|  Lannovské	generace	–	loďmistr,	pantáta,	akcionář,	
uhlobaron,	 velkopodnikatel	 	 |  kapitál	 a	 lidské	 zdroje	 liberalismu	 	 |  stavební	 a	 technické	 dílo		
firmy	Lanna		|  architektura	a	řeč	rodových	sídel	Lannů		|  říční	a	železniční	podnikání	v	habsburské		
monarchii		|  Vojtěch	(Adalbert)	svobodný	pán	Lanna	–	přítel	umění,	sběratel,	mecenáš	a	zakladatel		
kulturních	a	vzdělávacích	institucí.



FORMÁT,	ÚČASTNÍCI	A	PROGRAM	UDÁLOSTI:

1)	Vila	Lanna – konferenční centrum v pražské areálu Akademie věd České republiky Na Sadech 1

2)	Exkurs	do	plenéru
Doprovodný program komentovaných prohlídek pro přímo zúčastněné i pozorovatele on-line mezi 
pražské reálie na řece a po železnici – viz digitální mapa

3)	Transmise	ve	virtuálním	prostoru
Komunikační a prezentační technologie, přenos a projekce audiovizuálních materiálů, předtočených 
příspěvků a online záznamů, umožňujících sdílet události vzdáleným přístupem a následně i vytvořit 
střihový soubor vybraných materiálů pro kreativní audiovizuální dokument k sborníku příspěvků.

www.lanna.online

Apollonův	salón	(A)
autentické prostředí stylově odladěné pro učenou společnost

Konírna	(B)
high-tech prezentační a jednací prostor v podzemních prostorách zahrady

Travenský	salónek	(C)	nebo	Salónek	v	1.	patře	s	terasou
Klubové prostory pro rozhovory s médii a setkávání s hosty z rodiny Lanna a diplomatického sboru
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