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> > > 216. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NÁRODNÍ GALERIE  < < < 
 
Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy vznikla Společnost vlasteneckých přátel 
umění. Uměnímilovní šlechtici a vzdělanci z řad osvíceneckého měšťanstva se rozhodli „pozdvihnout 
upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti“. Společnost založila dvě významné pražské instituce: Akademii 
umění a veřejně přístupnou Obrazárnu, která se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. 
Roku 1902 přibyla k Obrazárně Moderní galerie Království českého, založená císařem Františkem 
Josefem I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století. V roce 1918 
se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku 
Československé republiky. Vedení Obrazárny se roku 1919 ujal Vincenc Kramář, který ji za krátkou dobu 
proměnil v moderní, odborně spravovanou galerii.  

Národní galerie si toto výročí pravidelně připomíná víkendem se zajímavou nabídkou doprovodných 
programů ke stálým expozicím i výstavám. Dne 4. a 5. února 2012 bude do všech expozic Národní 
galerie v Praze vstup zdarma. Doprovodný program naleznete na 
www.uvucr.cz/oznameni/126_vyroci_ng_2012.pdf 
  
Zdroj: INFO - Eva Kolerusová, Národní galerie v Praze, referát vztahů k veřejnosti, Staroměstské nám. 
12, 110 15 Praha 1, mob: 724 501 535, tel: 222 321 459, mail: kolerusova@ngprague.cz; redakce: 
Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm 

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. 
(SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  
> Aktuální verze Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR -
 31.01.2012 - (www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik.htm); další verze uvede stav k 
29.02.2012; obnova zápisu na období 2012 nebo 2012/2013 nebo 2012/2014 je vázána 
na úhradu členského příspěvku; umělci, kteří členství v profesní organizací přerušili, nás 
mohou kontaktovat a bez problémů zápis obnovit.< 
Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, sdělte nám to, prosím, na info@uvucr.cz  
R, eR, A, M, O, T, S  


