
Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

6.5.– 21.11. 2016

Výstava „Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“, konaná v prostorách 
Emauzského kláštera třemi ústavy Akademie věd ČR, představí tuto výjimečnou fundaci 
Karla IV. ze tří aspektů. Zaprvé Slovanský klášter jakožto důležité duchovní centrum Nového 
města pražského, zadruhé jeho architekturu a především pozoruhodnou výzdobu ambitu 
cyklem nástěnných maleb, zatřetí hlaholskou písemnou kulturu, jejímž novým centrem se 
klášter ve 14. století stal. Výstava začíná v prostorách bývalé kapitulní síně se zbytky 
hlaholského nápisu a  pokračuje v někdejším skriptoriu expozicí věnovanou písemnictví a 
nejstarším dějinám kláštera. Ambit a přilehlá tzv. císařská kaple jsou místem pro prezentaci 
jedinečných nástěnných maleb, v kostele se diváci seznámí s architekturou a novějšími osudy 
Karlovy fundace.  

Výstavu připravili v rámci programu Strategie AV21 odborníci ze tří ústavů Akademie věd 
(Ústav dějin umění, Slovanský ústav a Kabinet hudební historie z Etnologického ústavu).

Výstavu doplní cyklus přednášek a koncertů. Od 5. do 6. října se uskuteční v prostorách 
kláštera vědecká konference „Karel IV. a Emauzy. Liturgie-text-obraz“, která bude zaměřena 
jak na klášter a jeho kulturu, tak zejména na literární památky doby Karla IV. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

5.5. – 21.11. 2016

Denně kromě neděle od 11, 00 do 17, 30

Vstupné

Plné - 80 Kč



Snížené -  50 Kč 

Rodinné 150 Kč  

Zdarma děti do 6 let, pedagogové doprovázející školní výpravy, průvodci organizovaných skupin, 
držitelé průkazu ZTP


