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Tizianovy obrazy žen ve Vídni. Uměleckohistorické 

muzeum zve v říjnu na výstavu 

Letošní podzim bude ve Vídni patřit ženám, a to hlavně těm Tizianovým. Uměleckohistorické 

muzeum totiž svou výstavou „Tizianovy obrazy žen. Krása – Láska – Poezie“ navazuje na 

každoroční tradici, kdy se prostřednictvím speciálních výstav zaměřuje na tvorbu starých mistrů. 

Návštěvníci výstavy se od 5. října mohou těšit na celkem 60 obrazů pocházejících z mezinárodní 

sbírky. Chybět nebudou ani portréty od Tintoretta, Veroneseho, Bordona či Lotta.  

Návštěvníci Uměleckohistorického muzea ve Vídni se na podzim mohou těšit na portréty žen starých 

mistrů, především pak Tiziana, který byl nejvýznamnějším benátským malířem své doby. Právě ženám 

přitom v malířství 16. století náležela velká pozornost, která byla vyvolána jak politicko-společenskými 

změnami, kdy bylo ženám přiznáno vlastní věno i dědické právo, tak i mezinárodní atmosférou města. 

Právě do Benátek přijížděli básnici a humanisté jako Pietro Bembo nebo Ludovico Dolce, kteří ve své 

tvorbě akcentovali ženy a jejich lásku k nim. O vizuální akcentaci žen se pak zasloužil právě Tiziano, 

který po další staletí významně ovlivnil vývoj evropského malířství.  

 

Výstava „Tizianovy obrazy žen“, která bude zahájena 5. října ve Vídni, čítá celkem 60 uměleckých děl. 

Ta návštěvníkům nabídne bohatou snůžku rozličných gest, pohledů a atributů. Návštěvníci si tak budou 

moct prohlédnout klasické portréty i ty idealizované, inspirované poezií nebo mytologií. Prostor je 

věnován i módě, vlasovým doplňkům či šperkům, které jsou zachyceny jak na konkrétních portrétech, 

tak i na idealizovaných.  

 

Nejvýznamnější zápůjčky podzimní výstavy pochází např. z Metropolitního muzea umění v New Yorku, 

pařížského Louvru, madridského Prada, petrohradské Ermitáže či Národní galerie v Londýně. 

 

 

Další informace 

Výstava Tizianovy obrazy žen. Krása – Láska – Poezie. 

 

Foto: © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux 

 

 

Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

spevackova@eurocommpr.cz  

http://www.eurocommpr.at
https://tiziansfrauenbild.khm.at/
mailto:spevackova@eurocommpr.cz


 
 

19. srpna 2021  2/2 

+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 jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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