
VZDĚLÁVACÍ A VEŘEJNÉ PROGRAMY 
 

Komentované prohlídky výstavy 
ST 8/1, 22/1, 5/2 (německy), 19/2, 5/3, 18/3, 1/4 (německy), 15/4 
vždy od 18.00 s kurátory výstavy Štěpánkou Chlumskou a 
Mariusem Winzelerem 
80/50 Kč / setkání u pokladny / bez rezervace 
 
Komentované prohlídky výstavy a sbírkové expozice 
ST 18/12 18.00 adventní komentovaná prohlídka – Vánoční 
rozjímání nad díly středověkých mistrů 
NE 5/1 14.00 komentovaná prohlídka k svátku Tří králů – Stella 
Maris: madona a adorace tří králů 
NE 19/4 14.00 rozloučení s výstavou – 1400: Sochařství a 
malířství krásného slohu  
80/50 Kč / setkání u pokladny / bez rezervace  
 
Přednášky 
ST 29/1, 12/2, 25/3 vždy od 18.00  
Přednášky s dataprojekcí: Ivo Hlobil, Štěpánka Chlumská, 
Marius Winzeler 
80/50 Kč / setkání u pokladny / bez rezervace / podrobné 
informace o tématech na www.ngprague.cz 
 
Pro děti a rodiče 
SO 14/12 10.30–12.30 a 14.00–16.00 Víkend: Madon krásný šat  
Proč se šaty krásných madon vlní tím či oním směrem? A jak 
dokázali mistři sochaři rozvlnit pevnou hmotu? Přiblížit se jim 
zkusíme na víkendové dílně, kde si posvítíme na šaty a záhyby 
oděvů soch ve středověku. Přesvědčí vás, že i v kameni lze 
navodit představu pohybu měkkého pláště i těla v půvabném 
postoji pod ním. S lektorkami Terezou Kohoutovou a Barborou 
Uchytilovou. 
 
SO 25/1 10.30–12.30 a 14.00–16.00 Víkend: Lité madony  
Co má společného arcibiskup Thiemo a krásné madony? Mohou 
se madony z něčeho ulít? Nahlédneme do dílen středověkých 
sochařů a prozkoumáme techniku litého kamene. S lektorkami 
Terezou Kohoutovou a Barborou Uchytilovou 
 
SO 16/2 10.30–12.30 a 14.00–16.00 Víkend: Kráse na stopě 
Co o sochách krásných madon nelze zjistit pouhým pohledem? 
Proč se odborníci noří do hlubin knihoven a archivů? Komu či 
čemu jsou na stopě? Na detektivní víkendové dílně se podíváme 
na „druhý život“ soch krásných madon. 
90 Kč / osoba starší 5 let / setkání u pokladny / rezervace na (pro 
děti i rodiče) na GoOut.cz 
 
Pro školy 



Přijďte na výstavu se svou třídou. Dětem, žákům i studentům 
poskytneme prohlídku s možností výtvarné aktivity v ateliéru.  
MŠ a 1. stupeň ZŠ – program Hledej krásu 
2. stupeň ZŠ a pro SŠ – program Krásné madony 
80 Kč / žák ve skupině 12–25 osob / podrobné informace na 
www.ngprague.cz 
 


