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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

13. listopadu 2020 

Vídeňská opera nebo Albertina z domova 

Světoznámé vídeňské kulturní instituce sice mají opět zavřeno, stejně jako na 

jaře ale nabízí kulturní zážitky online a zdarma. Mezi nejzajímavější nabídky 

patří přenosy z Vídeňské státní opery nebo komentované prohlídky Albertiny 

a Rakouské národní knihovny. 

 

Nejznámější vídeňské kulturní domy opět otevřely své archivy nebo připravily 

speciální online prohlídky. Dostupné budou minimálně do 30. listopadu 2020 nebo 

do odvolání vládních opatření kvůli koronaviru. 

 

Galerie Albertina nabízí například komentované prohlídky aktuálními výstavami 

prostřednictvím platformy Zoom. Účast je bezplatná, kapacita prvních ohlášených 

prohlídek už ale byla vyčerpána. Prostory Albertiny je však možné navštívit i digitálně 

bez průvodce, prostřednictvím samostatné online prohlídky, kterou doplňují 

informace i videa k vystaveným uměleckým dílům z výstavy My Generation: Die 

Sammlung Jablonka. Část sbírek, konkrétně 225 000 uměleckých děl od 15. do 21. 

století, nabízí Albertina i ve svém trvalém online archivu, kde nechybí ani ty 

nejznámější kousky. Pro zájemce o zákulisní informace Albertina připravuje 

videoseriál s ředitelem Klausem Albrechtem Schröderem. První díl o aktuálním 

lockdownu je k vidění na youtube. 

 

Bezplatné virtuální prohlídky nabízí například i Rakouská národní knihovna, která se 

zaměřuje na Prunksaal (Dvorská knihovna) v paláci Hofburg. Barokní skvost lze 

navštívit prostřednictvím komentované prohlídky s registrací nebo kdykoliv na 

platformě Google Street View. 

 

Minimálně do konce listopadu otevřela své archivy i Vídeňská státní opera. Každý 

den nabízí jeden videopřenos zdarma. Začíná vždy v 19 hodin, představení jsou 

celosvětově k dispozici 24 hodin. Na programu jsou vystoupení s účastí sopranistky 

Anny Netrebko nebo lotyšské mezzosopranistky Elīny Garanča. 

 

http://www.eurocommpr.cz/
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Další informace 

Albertina – samostatná virtuální prohlídka 

Albertina – online sbírky (německy) 

Albertina – první video s ředitelem Klausem Albrechtem Schröderem (německy) 

Rakouská národní knihovna – komentovaná prohlídka (německy) 

Rakouská národní knihovna – Google Street View (německy) 

Vídeňská státní opera - videostreaming (německy) 

Další kulturní odkazy z jarního lockdownu 

  

Foto: © Albertina, Wien (Foto: Harald Eisenberger) 

Kontakt 

Mgr. Martin Landa 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

landa@eurocommpr.cz  

+420 776 373 332 

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. 

http://www.eurocommpr.cz/
https://k2wnetrza.pl/albertina/
https://sammlungenonline.albertina.at/
https://www.youtube.com/watch?v=HOjeLv3tMYk&feature=youtu.be
https://www.onb.ac.at/besucherinfo/fuehrungen/anmeldeformular-online-fuehrung
https://www.onb.ac.at/museen/prunksaal/ueber-den-prunksaal/virtueller-prunksaal
https://www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper/medien/detail/news/die-wiener-staatsoper-oeffnet-im-lockdown-ihr-digitales-archiv/
https://www.eurocommpr.at/cz/Newsroom/Tiskove-zpravy/Videnska-kultura-z-domova
mailto:landa@eurocommpr.cz
http://www.eurocommpr.cz/
http://www.facebook.com/eurocommprpraha
http://www.twitter.com/eurocommpr_prg

