
Pracovní list k výstavě je vhodný pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia, ale i SŠ. 

Podložku a tužku si můžete na požádání vypůjčit na pokladně.  

Výstava přestavuje postavu umělce, která se po roce 1800 stala jedním z velkých témat: jeho profese, postavení ve 
společnosti i budování jeho sebevědomí před uměleckou kritikou či anonymními diváky. Výstava se snaží toto téma 
představit z různých pohledů a jeho uchopení během dlouhého  19. století v českém umění, ale také v evropském 

kontextu. 

3. Zkus najít ve výstavní síni ten nejstarší a nejmladší obraz. Zapiš, jak se jmenují, kdo je  
vytvořil a rok jejich vzniku. 

Nejstarší:_______________________________________________________________________ 

Nejmladší:______________________________________________________________________ 

 

4. Oba obrazy z předchozí otázky mezi sebou porovnej a zkus odpovědět na následující otázky: 

V čem se obrazy liší?______________________________________________________________ 

Co je jejich námětem/tématem?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Opona Národního divadla od Františka Ženíška Opona Národního divadla od Vojtěcha Hynaise 

10. Vyber si jedno umělecké dílo a napiš autorovi dopis. O tom, co tě na jeho díle zaujalo,  
co tě na něm upoutalo. Důvodů pro tento dopis můžeš mít nespočet. Argumentuj a zkus využít  
poznatků z této výstavy a pracovního listu. 

1. Najdi ve výstavě dílo, ze kterého je tento výřez. Zapiš jméno 
 autora, název díla a rok jeho vzniku. 

 

___________________________________________________________________________ 

Nápověda: Umělec namaloval obraz 

Noční hlídka a patřil k významným 

osobnostem malby  

17. století.  

Dříve se ateliérem myslelo prostředí škol. Akademie, kde se umělci učili uměleckému řemeslu.  
V 19. století se význam ateliéru proměnil. Stalo se jím intimní místo, kde umělec tvořil svá díla 
a kde měl předměty, které mu přinášely inspiraci.  

2. Porovnej portrét na obraze se čtyřmi portréty známých umělců. 
Portréty nalezneš v rámečku pod touto otázkou. 
Zapiš svůj odhad do pracovního listu. 

________________________________________________________________________ 

Albrecht Dürer Francisco Goya Rembrandt van Rijn Peter Paul Rubens 



9. Podívej se na tento výřez díla od Vojtěcha Hynaise—Alegorie zpěvu, malířství, hudby  
a sochařství z roku 1891. Zkus podle své kreativity nakreslit chybějící dvě alegorie podle názvu  
díla a zbylých alegorií, které vidíš na reprodukci pracovního listu.  

6. Nalezni ve výstavě obraz Karla Purkyně — Vlastní podobizna s paletou a štětcem. Dále najdi ve 
stejné části výstavy obraz od Františka Xavera Procházky — Portrét malíře. Podívej se na obě díla  
a zhodnoť, co je na dílech rozdílné. Svoji domněnku zapiš do pracovního listu. 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

5. Podívej se na zde reprodukované dílo, kde se autor snaží komickým způsobem (přirovnává 
jejich vlastnosti věcem) zobrazit komisi Salónu, která právě rozhoduje o tom, jaké dílo bude 
na Salón přijato. Zkus dokreslit další hlavy komise. Svoje nápady porovnej ve výstavě  
s originálem od Clémenta Pruche.   

Karikatura: kritické nebo satirické literární nebo výtvarné zobrazení osobností nebo společensky 
závažné skutečnosti s mírným nebo hrubším zdůrazněním typických negativních vlastností  
zobrazovaného, obvykle s úmyslem nápravy nebo výstrahy před opakováním nežádoucí činnosti.  

8. Nakresli svojí verzi opony Národního divadla. Využij tématu alegorií umění. Svůj návrh pak  
porovnej ve výstavě s dílem  Maxmiliána Pirnera a s oponou Františka Ženíška a Vojtěcha Hynaise, 
které nalezneš na zadní straně tohoto pracovního listu. 

7. Na kterém z obrazů ve výstavní síni se nachází tato stavba? 

    Odpověď zapiš.  

      ______________________________________________________________ 

      Jak se tato stavba jmenuje? Zakroužkuj svůj odhad. 

    a) Letohrádek královny Anny  b) Národní divadlo 

    c) Pražský hrad      d) Letohrádek hvězda 

Alegorie - Jinotaj, obrazně symbolické vyjádření abstraktních pojmů, lidských vlastností, událostí 
apod.  

Základní kámen Národního divadla byl položen r. 1868. Novorenesanční budova architekta  
Josefa Zítka byla dokončena r. 1881 a téhož roku vyhořela. Soutěž na první oponu divadla vyhrál  
František Ženíšek. Jeho rekonstrukci provedl Josef Schulz. Novou oponu vytvořil Vojtěch Hynais.  
Divadlo po rekonstrukci bylo otevřeno roku 1883. 
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