
 

Nabídka vzdělávacích programů pro školní                  

a zájmové skupiny k výstavě 

Cranach a severozápadní Čechy 

6. 12. 2019 – 8. 3. 2020 

v Galerii a muzeu litoměřické diecéze 

Lucas Cranach starší se svou dílnou v saském Wittenbergu vytvořil 

v první polovině 16. století na desítky oltářních nástavců, epitafů         

i nástěnných maleb. Jeho dílnou prošla celá řada tovaryšů                    

a budoucích samostatných malířů, z nichž někteří působili 

v severozápadních Čechách. Na výstavě, vznikající ve spolupráci 

s Národní galerií Praha, doplní klenot sbírek Galerie a muzea 

litoměřické diecéze – oboustrannou signovanou desku                          

se sv. Antonínem poustevníkem z doby kolem roku 1520, další 

cranachovská díla. Jedná se o zápůjčky obrazů Lucase Cranacha 

staršího, Lucase Cranacha mladšího a jejich dílen či následovníků 

přímo ze sbírek Národní galerie Praha. Představíme desky                   

s reformačními náměty jako Zákon a milost, Nechte maličké ke mně 

přijít nebo méně známá díla s tématy bližšími katolické konfesi 

jako Žehnající Jezulátko či obraz Madony s dítětem. Cranachovy 

žáky zastoupí především Mistr IW, a to obrazy, které litoměřické 

publikum uvidí poprvé. 

 

Kryštofovi na ramenou 

Typ programu: Komentovaná prohlídka s výtvarnou aktivitou  
Doporučeno pro: MŠ a I. stupeň ZŠ (1.–3. třída)  
Délka programu: 75 minut 
Budovy: Galerie a muzeum litoměřické diecéze 
 

Svatý Kryštof byl převozníkem, který jednoho dne nesl přes řeku dítě 

tak těžké, že se málem utopil. Jak je to možné? To si povíme 

s mnoha dalšími záhadami před obrazy Lucase Cranacha. Věděli 

byste například, proč má Ježíšek v ruce často jablíčko nebo červené 

korále na krku? Na závěr programu se necháme inspirovat dobově 

příznačným přejímáním motivů pomocí grafických listů a sami 

vytvoříme dílo podle Lucase Cranacha. 

 

 



 

 

V dílně Lucase Cranacha 

Typ programu: Komentovaná prohlídka s výtvarnou aktivitou  
Doporučeno pro: I. a II. stupeň ZŠ (4.–9. třída)  
Délka programu: 75 minut 
Budovy: Galerie a muzeum litoměřické diecéze 
Program doplňuje výuku předmětů: D, Vv 
 

Jak to vypadalo v dílně Lucase Cranacha a co všechno musel mladý malíř vykonat, aby se stal 

mistrem? Povíme si o době přelomu středověku a novověku, o umělcích a objednavatelích. Sám 

Lucas Cranach tvořil velmi často na zakázku saských kurfiřtů obrazy s křesťanskými náměty, 

zároveň byl přítelem reformátora Martina Luthera, pro kterého vytvořil obrazy s novými náměty.    

Ty se poté pomocí grafických listů šířily po celé Evropě a byly často kopírovány a napodobovány. 

Vlastní „grafiku“ podle Lucase Cranacha si vytvoříme na konci programu i my. 

 

Živá spojení 

Typ programu: Komentovaná prohlídka  
Doporučeno pro: SŠ 
Délka programu: 60–75 minut 
Budovy: Galerie a muzeum litoměřické diecéze 
Program doplňuje výuku předmětů: D, Vv 
 

Lucas Cranach byl významným malířem severské renesance. Pracoval pro saské kurfiřty, zároveň 

byl přítelem reformátora Martina Luthera. Několikrát jej portrétoval a vytvořil nové náměty podle 

jeho učení (obrazy Nechte maličké ke mně přijít, Zákon a milost aj.). Jedním z jeho nejlepších žáků 

byl anonymní Mistr IW, který tvořil v regionu severozápadních Čech a který nám pomůže představit 

si, jak těsně byl tento region se sousedním Saskem v 15. a 16. století propojený – kulturně, 

hospodářsky a nábožensky.  

 

Cena za lektorské služby 50 Kč za skupinu, vstupné 5 Kč žák/student, děti do 6 let zdarma. 
Pedagogický doprovod zdarma. 
Telefon: 724 856 937 / email: alzbeta.semradova@galerie-ltm.cz / www.galerie-ltm.cz 


