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Během září jsme v rámci oslav 200 let od založení Národního muzea připravili akce
(nejen) pro milovníky historie.

Program v Lapidáriu představí roli Národního muzea jako subjektu, který uchovává díla
mizející z veřejného prostoru. V průběhu dne se uskuteční výtvarné dílny, workshop
kresby, prohlídky restaurátorských dílen, soutěž pro děti a komentované prohlídky, které
představí nejvýznamnější sochařské památky Prahy ze sbírek Národního muzea.

Program 15. 9. 2018:

10.00–17.00 průběžně během celého dne

Samoobslužná stezka pro děti Zmizelá Praha a výtvarná dílna pro děti

Vytvořte si vlastní plastiku z moduritu

10.00–11.00

Komentovaná prohlídka Zachráněné památky středověku – po stopách knížecích a
královských Čech.

Prohlídka představí významné památky – např. soubor kamenných článků z Anežského
kláštera, parléřovské skulptury z mostecké věže, desky kompaktát, fragment sochy
Bruncvíka z Karlova mostu či Krocínovu kašnu.

10.30

Workshop základy kresby pro dospělé – Akt

11.00

Komentovaná prohlídka Péče o památky v Lapidáriu

Poslechněte si o ochraně památek a seznamte se například se zajímavostmi z
restaurování uměleckých děl.

13.30

Workshop základy kresby pro dospělé – Portrét

14.00

Komentovaná prohlídka Zachráněné památky nového věku – Praha v plné slávě

Prohlídka představí významné památky – např. barokní sochy z Karlova mostu, jezdeckou
sochy sv. Václava z Koňského trhu, sousoší Milenců z Wimmerovy kašny, Radeckého
sousoší a další

15.00



Pásmo písní – České dějiny v písničce

Vystoupí Ostravská bandaska. Hudební těleso tvořené studenty Fakulty umění Ostravské
univerzity, uměleckým vedoucím je Viktor Velek (vedoucí Katedry teorie a dějiny umění
FU OU).

Zazní působivý mix skladeb dokumentujících českou historii a z větší části i historii
Národního muzea jako instituce.

16.00

Komentovaná prohlídka Péče o památky v Lapidáriu

Poslechněte si o ochraně památek a seznamte se například se zajímavostmi z
restaurování uměleckých děl.

Rezervace workshopu akt a portrét nutná na e-mailu monika_svajkova@nm.cz

nebo tel. 224 497 393.

Workshop je zdarma.

Zdroj: https://www.informuji.cz/akce/praha/107698-z-ulic-do-lapidaria/


