
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ 
 

Lektorské oddělení Sbírky starého umění 
 
 

Programy na období leden až b řezen 2011 
 

AKTUÁLNÍ NABÍDKU LEKTORSKÝCH DOPROVODNÝCH PROGRAM Ů NAJDETE NA: 
http://www.ngprague.cz/cz/37/sekce/doprovodne-programy/ 

 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU: 
Objednejte si prohlídky k expozici v českém, anglickém, francouzském, italském a německém jazyce. 
 

Cena českého výkladu: základní 600 Kč/60 min./1 skupina (max. 25 osob) + vstupné; prohlídka v cizím jazyce 
1200 Kč/skupina (do 15 osob), 1500 Kč skupina (16–25 osob) + vstupné 
 

  SPECIÁLNÍ AKCE 
  

V roce 2011 si připomínáme: 
 

-  800 let od narození sv. Anežky České  
-  650 let od narození Václava IV.  
 

-  750 let od korunovace Přemysla Otakara II.  
-  700 let od korunovace Jana Lucemburského  

a Elišky Přemyslovny   
 

- 250 let od založeni Obrazárny společnosti 
 vlasteneckých přátel uměni – 
 předchůdkyně Národní galerie v Praze. 
 
 
 

 
OSLAVA 215. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBRAZÁRNY SPOLE ČNOSTI VLASTENECKÝCH P ŘÁTEL 
UMĚNÍ – PŘEDCHŮDKYNĚ NARODNÍ GALERIE V PRAZE 
 
 

5. 2. SOBOTA   Krátké komentáře v expozici 
 

13.00 Madona Ara coeli – dvě gotické kopie slavné ikony  z římského Kapitolu 
 

14.00 Dřevěné piety 14. a 15. století – námět P. Marie s mrtvým synem na klíně patřil ve středověku 
k nejoblíbenějším a svou naléhavosti dokázal věřícímu zprostředkovat základní myšlenky křesťanské víry 
 

15.00 Krásný sloh – k umění doby Václava IV. k příležitosti 650. výročí od jeho narození 
 

16.00 Mistr T řeboňského oltáře – k jednomu z nejvýznamnějších představitelů gotického uměni  
a k jeho fenomenálním dílům 
 
6. 2. NEDĚLE    Krátký komentá ř v expozici a přednáška 
 

13.00 Pozdně gotické řezbářství – k řemeslnému mistrovství a k novému  
mediu grafiky jako inspiračního zdroje pozdně gotických řezbářů 
 

 

16.00 Jan Lucemburský – k uměni 1. poloviny 14. století k příležitosti ) 
korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny na českého krále  
a královnu před 700 lety  7. února 1311 (přednáška s dataprojekcí ve  
výtvarném ateliéru; doporučujeme rezervaci) 
 

Cena (zahrnuje i vstup do expozice): základní 60,- Kč, snížená 30,- Kč) / 
 Doba trvaní jednotlivých akci: cca 30–60 min. / Místo setkáni: pokladna 
 
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny pracovní listy (hádanky a úkoly)  
a od 14.00 do 16.00 otevřený výtvarný ateliér      
          



CYKLUS OD GOTIKY PO BAROKO  cyklus přednášek v expozicích Sbírky starého umění NG 
 

29. 3. ÚTERÝ 16.30  Uměni doby Karla IV. 
 

Další přednášky (krásný sloh, pozdní gotika, ikonografie, architektura kláštera) tohoto cyklu v Anežském 
klášteře následují v dubnu (vždy úterý v 16h30, 5.4., 12.4. 19.4.) 
 

Cena  jednotlivých  přednášek  v expozicích Sbírky starého uměni NG (zahrnuje i vstup do expozice):  studenti 
a učitelé 80 Kč,  ostatní 110 Kč / Rezervace a informace: e-mail ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216/  
!  Po skončeni přednášek v Anežském klášteře pokračuje cyklus od 26. 4. ve Schwarzenberském paláci !  
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
 

30. 1. NEDĚLE 15.00 Přemyslovské mauzoleum v Anežském klášteře  - k příležitosti 800. výročí od 
narození sv. Anežky a 750. výročí zahájení stavby přemyslovského mauzolea. Prohlídka se zaměří na životni 
osudy slavných i polozapomenutých manželek a dcer Přemyslovců, které nalezly místo posledního odpočinku  
v Klášteře sv. Anežky České. 
 
20. 2. NEDĚLE 15.00 Morové epidemie a jejich vliv na umění - epidemie černé smrti patřily k největším 
úzkostem středověkého člověka. Obavy z moru a smrti se ve společnosti konce 14. a počátku 15. století 
projevily mimo jiné i ve výtvarném umění. 
 
13. 3. NEDĚLE 15.00 Vincenc Kramář a středověká sbírka Národní galerie – k jednomu z našich 
nejvýznamnějších historiků uměni, teoretiků, sběratelů uměni a řediteli Obrazárny Společnosti vlasteneckých 
přátel uměni, dnešní NG. 
 
25. 3. PÁTEK 16.00  Svátek Zvěstování P. Marii – den, kdy sv. Anežka přijala řeholní roucho - 
pravděpodobně 25.3. 1234 slavnostně složila Anežka Přemyslovna řeholní slib a vstoupila do řádu sv. Kláry 
v novém klášteře. Prohlídka se zaměří jak na osobu sv. Anežky, od jejíhož narození  uplynulo 800 let, tak 
architekturu kláštera, a vzhledem k připomínanému svátku také na zobrazeni Zvěstování Panně Marii v 
expozici středověkého uměni. 
 

Cena základní: 80 Kč, snížená: 50 Kč / Doba trvání: cca 60-90 min. / Místo setkání: pokladna / 
Doporučujeme rezervaci (e-mail: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216) 
 
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO D ĚTI A RODI ČE  (rezervace nutná) 

 

 12. 2. | 13.21. SO | NE 14.30 Kniha a její příběh 
(pro děti 5-12 let) 
 

Čtete si rádi pohádky a příběhy z knih? A víte proč a kdy lidé 
začali knihy psát? V únorové dílně si o knihách budeme nejen 
vyprávět, ale knihu budeme také vyrábět. 
 

26.3. | 27.3. SO | NE 14.30  Kráska a zvíře   
(pro děti 5-12 let) 
 

Co je pěkné a co škaredé? Jaký byl ideál krásy středověkého 
člověka a co je krásné pro nás? Protiklad krásného a ošklivého   
bude inspirací i pro naši práci v ateliéru. 

 

! Účast rodičů (dospělého doprovodu) a rezervace míst nutná – počet míst omezen!   
Rezervace: e-mail: ak.educ@ngprague.cztel. 221 879 225, 237) / Cena: 80,- Kč pro každého účastníka dílny /  
Doba trvání: cca 120 min. / Místo setkání: pokladna 
 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY SE ZRAKOVÝM NEDOSTATKEM A DALŠÍ ZÁJEMCE 
 

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění  
 

Rezervace programů: tel.: 220 514 598, sp.educ@ngprague.cz, ak.educ@ngprague.cz 
 
PRO RODINY S DĚTMI  - K rodinné vstupence zdarma pracovní list pro děti – k vyzvednuti na pokladně.  
Individuální programy pro  rodiny s dětmi a domácí vzdělávání (tel. 221 879 216, 225; e-mail: ak.educ@ngprague.cz) 
 
PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY - kompletní nabídku po řadů najdete na:  
www.ngprague.cz/cz/173/sekce/aktualni-nabidka-programu-proskoly/ 


