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(online prezentace výstavy Galerie Canevalle)

Malešický zámek dnes

Ze současného stavu Malešického zámku nemáme radost.
I když je Malešický zámek kulturní památkou, mnoho let chátrá. Rádi bychom tento stav změnili.

Proto byl založen Spolek Canevalle!
Cílem je vdechnout této barokní památce život prostřednictvím konání kulturních a společenských aktivit.

Malešice
Malešice se nacházely u důležitých
kupeckých cest. Původní název vsi
zněl „Mališice“ = odvozen zřejmě od
osobního jména Mališe, kterému
obec patřila. První písemná zmínka
o Malešicích pochází z roku
1309. V roce 1365 došlo ke změně
názvu z Mališic na Malešice. V roce
1408 zde stála údajně gotická tvrz. Ve
2. pol. 15. století vlastnila Malešice
staročeská
vladycká
rodina
Malešických z Černožic, kteří vlastnili
více obcí v okolí Prahy.
Na konci 17. století to byla právě
zdejší vesnice a tvrz jež připadly
hrabatům Vratislavům z Mitrovic a
staly se tak základem pro vybudování
poplužního dvora a zámečku
(panského domu).

Stavebníci zámku v Malešicích
Vratislavové z Mitrovic (Wratislavové z Mitrowicz)
jsou starý český šlechtický rod. Připomínají se od 14. století, podle Mitrovic
se označují od roku 1448. Nepodložená legenda praví, že rod má svůj
původ v nemanželském potomstvu Přemyslovců.
Získávali statky v různých částech Čech, ale dlouho patřili k nižší šlechtě a
působili ve službách významných rodů.

V roce 1607 byli přijati do panského stavu, do širšího povědomí vstoupil
Václav Vratislav z Mitrovic (1576–1635), autor deníku Příhody Václava
Vratislava, svobodného pána z Mitrovic ze své cesty do Turecka.
V osobě Viléma Vratislava (1576–1637), velkopřevora Maltézského řádu,
získali Vratislavové poprvé hraběcí titul (r. 1620).

Během 17. a 18. století se rod Vratislavů rozdělil do řady větví, řada členů
dosáhla vysokého postavení v zemské správě Českého království.
Vratislavové nikdy nepatřili k nejbohatší šlechtě, ale od 15. století
krátkodobě i v delším období vlastnili řadu menších statků v různých
částech Čech.

V 17. a 18. století nechali postavit několik barokních zámků (Mirošov, Jince,
Lnáře), díky dědictví po jiných rodech získali také některá velká panství
(Kost). Do 20. století sídlili ve dvou liniích na jihočeských zámcích
Koloděje nad Lužnicí a Dírná. Zámek v Dírné patří rodině dodnes.

Vratislavský palác a zahrada v Praze na Malé Straně
Zásadním stavebníkem z rodu Vratislavů z
Mitrovic byl Kryštof František (1641 –
1689), který dosáhl postu prezidenta
české
komory,
královského
místodržícího a tajného rady.
V roce 1671 zakoupil dva domy se
zahradou a přestavěl je na palác s
čtvercovým
dvorem
–
dnes
Vratislavský palác v Praze na Malé
Straně, Tržiště 13.
V letech 1675 – 76 dal upravit zahradu,
grottu a salu terrenu.

Hospodářská role zámku v Malešicích
od poplužního dvora a „Panského domu“ k velkostatku
Pro hraběcí kuchyň bylo potřeba zabezpečit mnoho masa, obilí, ovoce a zeleniny. Malešický poplužní dvůr
produkoval vše a tak bylo rozhodnuto postavit na zdejším panství také „panský dům“. Kryštof František hrabě
Vratislav z Mitrovic zemřel v roku 1689 a tak se zřejmě dokončení zámku v Malešicích nedožil ...“dne 11.května,
zůstaviv vdovu Marii Elišku Vratislavovnu z Valdšteina, dva syny Jana Vácslava a Františka Karla a tři dcery. Až do r.
1693 měla matka nad nimi poručenství a spravovala Zalší, Dírný, Jince, Dobřejovice, Malešice a Čakovice, když pak
Jan Vácslav let svých dosáhl, ujal sám správu týchž statkův.“
Na dobové pohlednici „Pozdrav z Malešic“ z roku 1908 je vyobrazen i Univerzitní statek (Malešický zámek).

Vlaši v Čechách
Češi a Němci označovali „cizí“ hosty a spoluobčany svých měst jako
Vlachy. Označení zahrnovalo příchozí z oblastí dnešní severní
Itálie (oblast Valtellina), převážně kolem jezer Lago di Como a
Lago di Lugano, a navazujících horských oblastí dnešního
Švýcarska (kanton Tessin).
Jednalo se profesně převážně o zručné stavební řemeslníky,
kameníky a zedníky, ale v důsledku i stavitele a architekty.
Někteří tvůrci dosáhli evropského formátu. Všichni však svou
činností a svým úsilím změnili umělecký výraz architektury a
souvisejících uměleckých oborů v záalpských zemích.
Jmenovitě můžeme jmenovat některé rody jako byli např: Aostalli,
Fontana, Orsi, Lurago, Alliprandi, Canevalle a další.
Pojmenování „Vlach“ se možná postupně stávalo synonymem pro
označení stavitele nebo kameníka, protože „Vlaši“ oblast
stavebnictví ovládali v jeho podstatných odvětvích – zednictví,
kamenictví a štukatérství. Především štukatérství se stalo
jejich výlučnou specializací.
Stavělo se pouze od jara do podzimu. V zimních měsících se mnozí
vraceli do svých domovů. Někteří, ale zůstávali a zakládali
rodiny a učili se místním jazykům (němčině, ale i češtině).
Dodnes nám místa kde vlašští řemeslníci a umělci žili připomínají
názvy jako např. Vlašská ulice, Vlašský dvůr, Vlašský špitál a
především ...
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie (vysvěcena r. 1600,
architekt Domenico Bossi), která je prvním příkladem kaple
na dynamickém oválném půdorysu v Evropě severně od Alp!

Stavitelé zámku v Malešicích
rod Canevalle
Canevalle (psáno též Canahal, Canavale, Canavalli, Caneval, Canevale, Cannawaly, Cannival, Canowal, Kanavale,
Kanawaly, Kanevala, Kanewale)
Jméno značně rozvětvené rodiny vlašských stavitelů a umělců, kteří působili ve střední Evropě. Pocházeli z Lanza ve
Valle Intelvi v dnešní severní Itálii mezi jezery Lago di Como a Lago di Lugano. Na území Čech se pohybují od konce
16. století. Četněji je nalezneme v následujícím století.
Výhled na Lago di Lugano z vyhlídky Balcone D´Italia nedaleko obce Lanzo d´Intelvi v Itálii.

Někteří členové rodu Canevalle
Giovanni Domenico Canevalle (asi 1637 – 26.08.1685 v Praze,
pohřben v kryptě kostela sv. Jiljí na starém Městě), měšťan
na Starém Městě, asi 1659 –1685 zastával úřad dvorního
zednického mistra Pražského hradu, pracoval v Klatovech,
stavitel kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v
Klatovech(1668 – 70) dle návrhu Giovanni Domenica Orsiho,
podílel se na výstavbě opevnění Nového Města pražského,
od roku 1680 stavěl kostel svatého Františka z Assisi na
Starém Městě pražském podle plánů Jeana Baptisty
Matheye, kostel je zakončen mohutnou kupolí, která je první
barokní kupolí v Praze!
jeho syn Giacomo Antonio Canevalle (asi 1660 – 28.11.1731
v Praze), byl po svém otci dvorním stavitelem Pražského
hradu do r. 1727 kdy ze zdravotních důvodů rezignoval,
zpočátku pracoval pro hraběte Vratislava z Mitrovic pro
kterého budoval v letech 1686 – 89 zámek a ovčinec
v Malešicích v Praze, v roce 1689 stavěl letohrádek
v Královské oboře v Bubenči a v letech 1694 – 1700 i novou
hradní jízdárnu podle návrhu J. B. Matheye , dále pořídil
např. prováděcí plány pro Thunovský (Toskánský) palác také
navržený J. B. Matheyem, je mu připisována i Svatomarkétská
brána do obory Hvězda (1723),
Oba byli vyhledávanými staviteli uskutečňujícími návrhy jiných
architektů.

Jízdárna Pražského hradu
1694 – 1700, architekt Jean Baptista Mathey, stavitel Giacomo Antonio Canevalle
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stojí zřejmě v místech
původní středověké tvrze,
byl postaven v letech 1686 –
1689 Kryštofem Františkem
hrabětem Vratislavem z
Mitrovic dle plánů Giacoma
Antonia Canevalleho

Významnější členové rodu Canevalle
Někteří členové rodu prokázali samostatné tvůrčí schopnosti
navrhování a ovlivnili směřování barokní architektury
v Čechách. Takovým tvůrcem byl např.
Marco Antonio (Marcantonio) Canevalle (28.09.1652 Lanzo –
15.12.1711 Praha), známý pražský stavitel, 1674 byl zapsán
v pražském staroměstském cechu jako zedník, byl nejen
dobrý praktik, účastnící se mnoha stavebních akcí v Čechách
(františkánský klášter v Hejnicích (Liberec), kostel sv. Havla v
Čečelicích, úpravy zámku ve Frýdlantu, rozšíření zámku
v Mnichově Hradišti, a jiné, ale také významný architekt
schopný samostatné tvůrčí práce nemalé náročnosti, jeho
nejvýznamnějším dílem je kostel sv. Voršily v Praze na Novém
Městě, který stavěl od r. 1699 až do vysvěcení 6.6.1704,
M. C. Canevalle se v návrhu a stavbě tohoto kostela vyrovnal
s problémem „roztlaku“ klenebních polí. Za tímto účelem
„zprohýbal“ obě podélné stěny stavby, aby lépe odolávaly
tlaku a byly stabilnější. Stěny kostela se tak klikatě zalamují.
To má nejen konstrukčně – stabilizující účinek, ale také
dynamický vizuální prostorový účinek v interiéru.
Nové půdorysné řešení kostela z důvodu řešení „roztlaku“
klenebních polí a první zvlněné kostelní průčelí znamená
počátek nového období v barokní architektuře!

kostel sv. Voršily v Praze na Novém Městě,
Marco Antonio Canevalle (1699 – 1704), zobrazení Friedrich Bernhardt Werner, r. 1740

kostel Navštívení Panny Marie v Petrovicích u Rakovníka
Marco Antonio Canevalle (1715)
kostel vznikl jako poutní kostel nad léčivým pramenem a vyznačuje se propracovaným řešením půdorysu a bohatým
architektonickým členěním, jedná se o významnou vrcholně barokní stavbu s poměrně ojedinělým půdorysným
řešením!

Významnější členové rodu Canevalle
Syn Marca Antonia = Carlo Antonio Canevalle (1688 Praha –1740
Praha, pohřben u sv. Štěpána v Praze), prováděl přestavbu
vyšehradského kostela sv. Petra a Pavla, stavěl poutní kostel
sv. Mikuláše u Vraclavi (Vysoké Mýto) (1721–1726), která
svědčí o jeho značných kvalitách a poutní kostel sv. Jana
Křtitele a Panny Marie na Makové Hoře u Smolotel (Příbram)
(1719–1722), podílel se na stavbě kostela Navštívení Panny
Marie v Petrovicích (stavba jeho otce)!
Vpravo: kostel sv. Jan Křtitele a Panny Marie na Makové Hoře
Dole: kostel sv. Mikuláše u Vraclavi

Canevalle a Malešický zámek
Z dílny tohoto významného rodu stavitelů a architektů pochází i stavba zámku v Malešicích! Vnímáme to jako jistý dar
i závazek. I proto se ji snažíme oživit a vtisknout zámku novou odpovídající náplň v rámci obce a místního
společenství!
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