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KAMENNÉ POKLADY PRAŽSKÝCH ZAHRAD 
Galerie hlavního města Prahy 
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 
28. 3.– 29. 10. 2017 
út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00 
Kurátorka: Marie Foltýnová 
 

Ve sklepení zámku Troja Galerie hlavního města Prahy připravila otevření expozice originálů soch a 

uměleckých dekorací z pražských zahrad z období 18. – 19. století. Loňskou úspěšnou výstavu v horních 

patrech zámku mohou návštěvníci v upravené expozici navštívit nejméně po dvě nadcházející sezony.  

 

Sochařská umělecká díla v podobě váz, byst, soch, kamenných laviček nebo fontán, desítky nebo dokonce 

stovky let vystavená rozmarům počasí, nemohou zubu času odolávat věčně. Originály uměleckých dekorací 

a soch se z historických zahrad postupně vytrácí, buď byly nenávratně zničeny, nebo musí být nahrazovány 

kopiemi. Galerie hlavního města Prahy je správcem konvolutu veřejných plastik metropole a areálu zámku 

Troja, ve svém depozitáři má uloženu řadu originálních prvků z pražských zahrad, kterou nyní může alespoň 

částečně zpřístupnit veřejnosti.  

 

Střednědobá výstava Kamenné poklady pražských zahrad se dělí na části věnované jednotlivým zahradám – 

zámecké zahradě Troja, Vrtbovské zahradě, bývalé zahradě letohrádku Portheimka a krajinnému parku 

usedlosti Cibulka. 

 

Na vybraných exponátech lze obdivovat nejen autentický otisk uměleckého rukopisu sochaře nebo 

modeléra a detaily, jež v exteriéru není možné zaznamenat, ale také uvědomit si souvislost námětu 

s myšlenkou, tématem či scénářem zahrady, který byl pro současníka jasně čitelný, ale dnešnímu člověku 

uniká.  

Marie Foltýnová 
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Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři) 

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz 

Další informace: www.ghmp.cz 
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PROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ: 

Sobotní výtvarné workshopy 
 
so 25. 8. 2018, 13:00–8:00, Vázy, kašny, reliéfy, Eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku 
so 6. 10. 2018, 13:00 – 18:00, Ornamenty a dekory, Eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku 
 
 
Edukační aktivity se budou inspirovat aktuální výstavou i sochařskou výzdobou celého areálu Trojského 
zámku (barokní schodiště Tartar, kašny, vázy, prospekty). Vizuálně i hapticky prozkoumáme pestré 
sochařské materiály – kámen, dřevo, kovy a různé druhy keramické hlíny jako je terakota, kamenina nebo 
šamot. Využijeme je také jako výtvarný materiál k vlastní tvorbě pro realizaci prostorových objektů i reliéfů. 
Kromě námětů z antické mytologie se zaměříme i na barokní alegorie a dobové trendy chinoiserií. Formou 
klasické i ryté kresby budeme navrhovat dekory pro barokní vázy určené k umístění do zahrad. Část výstavy 
je určená i pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, kteří mohou vybraná díla poznávat hapticky. Zázemím 
pro workshopy s tímto zaměřením i pro aktivity s přesahy k ekologii a environmentu se stane eko-ateliér v 
oranžerii Trojského zámku, kde je pro návštěvníky se zrakovým postižením připravená i další haptická 
výstava, kterou tvoří fragmenty a detaily soch se souboru veřejné plastiky GHMP – jde o vzorky 
nejrůznějších materiálů. Objednat si tedy lze přímo i specializovanou komentovanou prohlídku a výtvarný 
workshop, určený pro nevidomé a slabozraké návštěvníky. 
 
 
Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory 
 
pá 27. 7. 2018, 15:00–18:00, Dekor a rytá kresba I., Eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku 
ne 29. 7. 2018, 15:00–18:00, Dekor a rytá kresba II., Eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku 
ne 5. 8. 2018, 13:00–18:00 Zahradní slavnost III., Eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku 
 
ne 30. 9. 2018, 13:00–18:00, Zahradní slavnost IV., Eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku 
 
Během výtvarných dílen se budeme soustředit na sochařské aspekty pražských parků a na materiály 
zahradních dekorací. Po formální stránce budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz, 
které zdobí parapety jižní i východní strany velké terasy a schodiště v nádvoří Trojského zámku. 
Vyzkoušíme si způsoby a možnosti rytí linie do hliněné hmoty. Vizuální motivy sochařských děl pražských 
zahrad (siluety a dekorativní náměty terakotových váz, ikonografické motivy, náměty z antické mytologie) 
budou účastníci přenášet na plochý a pevný povrch hliněného materiálu prostřednictvím techniky ryté 
kresby. 
 
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné 
výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti 
konkrétním požadavkům každé školy.  
 
Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny 
jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. 
 

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418 
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