
	 Výstava	 „Pražské	 rokoko“	 nás	 zavede	 do	 Prahy	 přibližně	
let	 1741	 –	 1791,	 do	 období	 rozkvětu	 rokokového	 stylu,	 ale	
zároveň	 i	 období	 rozvíjejícího	 se	 osvícenství,	 racionalismu	
a	 nástupu	 antických	 reminiscencí	 v	 umění.	 Hraniční	 data	 jsou	
určena	nástupem	Marie	Terezie	na	trůn	a	pražskou	korunovací	
Leopolda	II.
	 Hlavním	 znamením	 rokoka	 jako	 uměleckého	 stylu	 je	
rokaj	 -	 nesouměrný,	 bohatě	 členěný	 ornament	 se	 zavíjenými	
rohy.	 Ústřední	 charakteristikou	 je	 dekorativnost,	 detail,	
hravost;	opouští	se	velká	témata	v	obsahu	i	formě.	V	souvislosti	
s	 pojmem	 rokoko	můžeme	 hovořit	 o	 životním	 stylu,	 spojeném	
s	charakteristickou	módou,	rokoko	se	uplatnilo	hlavně	v	řešení	
interiérů	a	interiérového	zařízení;	místnosti	byly	navrženy	jako	
umělecká	 díla	 s	 elegantním	 a	 zdobeným	 nábytkem,	 drobnými	
sochami,	 dekorativními	 zrcadly	 a	 čalounem,	 doplněny	 byly		
reliéfy	s	nástěnnými	malbami,	novým	prvkem	v	interiérech	byla	
kamenina	 a	 porcelán.	 Bylo	 tomu	 tak	 v	 obydlích	 šlechty,	 ale	 i	
bohatších	 měšťanů	 a	 ve	 zjednodušené	 podobě	 se	 této	 módě	
snažili	přiblížit	i	ostatní	obyvatelé	města.
	 V	 době	 hravých	 a	 zdobných	 interiérů	 se	 však	 zásadně	
změnil	 životní	 styl	 obyvatel	 města.	 Tereziánské	 a	 josefinské	
reformy	uvolnily	celkové	poměry,		přinesly	změny	náboženských,	
sociálních,	hospodářských,	demografických	a	kulturních	poměrů,		
k	životu	se	v	této	době		začal	probouzet	národní	život,	rozvinula	
se	i	vzdělanost	a	věda.	Důležitým	mezníkem	v	dějinách	Prahy	se	
stal	rok	1784,	kdy	byla	spojena	čtyři	dosud	samostatná	pražská	
města	 pod	 jeden	 magistrát.	 Na	 výstavě	 budou	 připomenuty													
i	další	historické		události,	které	významně	ovlivnily	život	města,	
ať	 už	 se	 jednalo	 o	 obléhání	 či	 obsazení	 města	 cizími	 vojsky,														
o	klimatické	katastrofy,	nebo	o	významné	změny	životního	stylu				
a	existenčních	poměrů	jeho	obyvatel.
	 Základ	 expozice	 tvoří	 předměty	 každodenního	 života,	
nábytek,	 ošacení,	 drobné	 předměty	 denní	 potřeby,	 obrazy,	
plastiky,	grafické	listy,	knihy	a	další	exponáty	ze	sbírek	a	fondů	
obou	 pořádajících	 institucí.	 Pozoruhodné	 sbírkové	 předměty	
zapůjčily	též	další	paměťové	instituce,	jako		Uměleckoprůmyslové	
muzeum,	Národní	galerie,	Národní	Muzeum,	Strahovská	knihovna	
nebo	Archiv	Pražského	hradu	i	významné	soukromé	sbírky.	
K	 výstavě	 je	 vydána	 doprovodná	 publikace,	 obsahující	 třináct	
odborných	studií	a	více	než	sto	barevných	vyobrazení,	informační	
leták	a	úplný	seznam	exponátů	výstavy.

	 The	exhibition	presents	Prague	between	1741	and	1791,	
when	the	Rococo	style	reached	its	peak.	At	the	same	time	the	
Enlightenment	 and	 rationalism	developed	 and	 art	 that	was	
reminiscent	of	ancient	times	emerged.	The	dates	refer	to	the	
accession	of	Maria	Theresa	to	the	throne	and	the	coronation	
of	Leopold	II	in	Prague.
	 Rocaille,	 a	 richly	 stylized	 asymmetrical	 ornament	with	
scroll	motifs	 is	 the	main	 symbol	 of	 Rococo	 art.	 The	 central	
aspects	are	decorativeness,	detail	and	sportiveness;	the	con-
tent	and	form	are	distant	from	the	previous	major	themes.	Ro-
coco	was	a	lifestyle	associated	with	its	typical	fashion—it	was	
mainly	reflected	in	the	interiors	and	furnishings;	the	rooms	
were	designed	as	works	of	art	with	elegant	and	decorated	fur-
niture,	small	sculptures,	decorative	mirrors,	and	upholstery.	
Reliefs	with	mural	paintings	completed	these	features.	Earth-
enware	and	porcelain	emerged	as	the	new	element	of	interior	
decoration,	especially	at	homes	of	aristocrats	and	rich	burgh-
ers.	Other	town	inhabitants	tried	to	comply	with	the	fashion	
trends	using	simple	imitations.
	 At	the	time	of	sportive	and	decorated	interiors,	the	life-
style	of	 town	 inhabitants	 radically	changed.	The	 reforms	of	
Maria	 Theresa	and	Joseph	 loosened	 the	overall	 atmosphere	
bringing	about	religious,	social,	economic,	demographic	and	
cultural	 changes.	 At	 that	 time,	 patriotism	 flourished	 along	
with	education	and	sciences.	The	year	1784	was	an	important	
milestone	 in	 Prague	 history	 when	 the	 previously	 separate	
towns	 of	 Prague	 merged	 into	 one	 municipal	 government.	
In	addition	to	 that,	 the	exhibition	highlights	other	historic	
events	that	significantly	 influenced	the	life	 in	town	such	as	
sieges	and	occupations	by	foreign	armies,	climate	disasters,	
major	changes	of	lifestyle,	and	living	conditions	of	town	in-
habitants.
	 Items	 for	 everyday	 use,	 furniture,	 clothing,	 small	 ob-
jects,	paintings,	sculptures,	graphic	sheets,	books,	and	other	
exhibits	from	the	collections	and	depositaries	of	the	two	or-
ganizing	institutions	are	the	cornerstones	of	the	exhibition.	
Remarkable	 items	have	 been	 provided	 by	 other	 cultural	 in-
stitutions	of	Prague	such	as	the	Museum	of	Decorative	Arts,	
National	Gallery,	National	Museum,	Strahov	Library,	the	Ar-
chives	of	Prague	Castle,	and	prominent	private	collections.
A	 publication	 including	 thirteen	 professional	 studies	 and	
more	than	a	hundred	coloured	pictures	will	be	published	for	
the	exhibition	as	well	as	an	 information	 leaflet	and	a	 com-
plete	list	of	exhibits.

Friedrich	Bernhard	Werner	–	Johann	Georg	Ringle:	Pražské	panorama	s	Karlovým	
mostem,	kolem	1740,	mědirytina.	©	Muzeum	hlavního	města	Prahy	

Friedrich	Bernhard	Werner	–	Johann	Georg	Ringle:	Prague	Panorama	with	Charles	
Bridge,	circa	1740,	copperplate	engraving.	©	City	of	Prague	Museum

Skříňkové	hodiny,	tzv.	
staroněmecké,	cca	1750,	
černě	lakované	dřevo,	
rytá	mosaz,	lité	ozdoby,	
vřetenový	stroj	se	sedmi	
zvonky,	značeno	Johann	N.	
Mitterrer	Prag.	©	Muzeum	
hlavního	města	Prahy

Cabinet	Clock,	Old	German	
type,	circa	1750,	black-
painted	wood,	engraved	
brass,	cast	decorations,	
verge	escapement	with	
seven	bells,	signed	Johann	
N.	Mitterrer	Prag.	
©	City	of	Prague	Museum



Výstava	se	koná	pod	záštitou	
primátora	hlavního	města	Prahy	

Bohuslava	Svobody.

The	exhibition	is	held	under	the	auspices	
of	the	Mayor	of	Prague	
Mr.	Bohuslav	Svoboda.

Autoř i  výstavy  /  Exhibition authors
Jaroslava 	Mendelová, 	Pavla 	Státníková

Komisařka výstavy  /  Exhibition Commissar
Pavla 	Státníková

Produkce výstavy  /  Exhibition Production
Lucie 	Šaf ař íková

Čtveřice	tančících	dětí,	Míšeň	cca	1760,	porcelánová	malovaná	
plastika,	model	J.	J.	Käendler,	Míšeň,	modrá	podglazurní	značka.	

©	Muzeum	hlavního	města	Prahy	

Four	Dancing	Children,	Meissen,	circa	1760,	painted	porcelain	figural	
group,	after	a	model	by	J.	J.	Käendler,	underglaze	blue	mark.	

©	City	of	Prague	Museum

Část	kávového	souboru,	harrachovská	sklárna	Nový	Svět	v	Krkonoších,	1780–1790,	
mléčné	sklo,	malba	emaily	a	zlacení.	©	Muzeum	hlavního	města	Prahy	

Incomplete	Coffee	Set,	Nový	Svět	in	Krkonoše	glassworks,	1780–1790,	milk	glass,	
enamel	painting	and	gilding.	©	City	of	Prague	Museum

Anonym:	Sv.	Jan	Nepomucký,	1740–1750,	
dřevo	řezané	a	polychromované.	
©	Muzeum	hlavního	města	Prahy	

Unknown	artist:	St.	John	of	Nepomuk,	
1740–1750,	wood	carving	with	
polychromy.	©	City	of	Prague	
Museum

15.	11.	2011	–	22.	1.	2012
Clam-Gallasův	palác	/	Clam-Gallas	Palace

Husova	20,	Praha	1

Otevřeno	denně	kromě	pondělí	od	10	do	18	h,	
24.	12.	do	13	h,	25.	12.	zavřeno,	26.	12.	od	10	do	18	h
Open	daily	except	for	Mondays	from	10	am	to	6	pm;	

Dec	24–10	am	to	1	pm;	Dec	25–closed;	Dec	26–10	am	to	6	pm.

Vstupné:	plné	70	Kč,	snížené	30Kč,	rodinné	100	Kč
Admission	full	70	CZK,	reduced	30	CZK,	family	ticket	100	CZK

www.ahmp.cz
www.muzeumprahy.cz
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Archiv	hlavního	města	Prahy	a	Muzeum	hlavního	města	Prahy
pořádají	výstavu

The	Prague	City	Archives	and	the	City	of	Prague	Museum
it’s	organized	the	exhibiton


