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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

12. května 2021 

Belvedere pátrá po lepších časech 

vídeňského Biedermeieru 

Od 12. května zve vídeňský Belvedere na novou výstavu zasvěcenou období 

Biedermeieru. Místo chronologické prezentace biedermeierských děl na 

návštěvníky čeká ovšem kritický pohled na jednotlivé dílčí aspekty tohoto 

uměleckého stylu, který místy příliš idylicky vykresluje soukromé životy 

měšťanstva a jejich nerušeného domova. Ústřední roli zaujmou díla jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů tohoto směru, Ferdinanda Georga 

Waldmüllera.    

 

Bylo období Biedermeieru opravdu tak idylické, nebo je atmosféra zprostředkovaná 

v těchto obrazech klamavým zdáním? Na to se zaměřuje výstava „Lepší časy? 

Waldmüller a vídeňský Biedermeier“, kterou od 12. května 2021 představí Horní 

Belvedere ve Vídni. Podle ředitelky Belvederu Stelly Rolligové se návštěvníci mohou 

těšit na netradiční výstavu, která nebude pouze chronologickým výčtem děl, ale 

kritickým poohlédnutím na dobu vídeňského Biedermeieru. Návštěvníci tak budou 

moci např. zjistit, co skrývají idylické venkovské scenérie a vřelé portréty 

měsťantstva z 19. století.  

 

Ústředním motivem výstavy, která svou obšírností zabírá celé druhé patro Horního 

Belvederu, přitom budou díla Ferdinanda Georga Waldmüllera, rakouského malíře, 

rodilého Vídeňana  a jednoho z nejvýznamnějších představitelů biedermeierského 

stylu. Sbírka, která patří k největším na světě, je doplněna i díly dalších umělců. 

Friedrich von Amerling, Rosalia Amon, Carl Blechen, Josef Danhauser, Thomas 

Ender, Peter Fendi, Caspar David Friedrich či Pauline Koudelka-Schmerling jsou jen 

některými z vystavovaných.  

 

Výstavu „Lepší časy? Waldmüller a Biedermeier“ je možné navštívit až do 27. února 

2022. 

 

Foto: ©  Belvedere Wien 

 

 

http://www.eurocommpr.cz/
https://www.belvedere.at/bessere-zeiten-0
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Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková  
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1  
spevackova@eurocommpr.cz   
+420 776 463 334  
www.eurocommpr.cz  
www.facebook.com/eurocommprpraha  
www.twitter.com/eurocommpr_prg    

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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