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2) 

výtvarné umění) 

V lesku zlata, v záři barev. 

Umění podmalby na skle ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

C28731 

https://katalog.upm.cz/documents/238025  

Barbara Krafft nata Steiner 1764–1825. Porträtistin der Mozartzeit 

C28717 

https://katalog.upm.cz/documents/237387  

Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího 

The landscape of the Czech lands in the era of the Thirty Years' War in the work of Matthäus 

Merian Senior 

C28723 

https://katalog.upm.cz/documents/237837  

Kunstschätze der Zaren. Meisterwerke aus Schloss Peterhof 

C28726 

https://katalog.upm.cz/documents/237844  

Ernst Ludwig Kirchner. Zakladatel německého expresionismu (1880–1938) 

C28729 

https://katalog.upm.cz/documents/237830  

Jitka Hanzlová. Tišiny 

C28712 

https://katalog.upm.cz/documents/237374  

Rudolf Sandalo 1899–1980. Vize modernosti / Visions of modernity 

C28725 

https://katalog.upm.cz/documents/237834  

Sochař a restaurátor Karel Stádník. Dílo, vzpomínky, dokumentace 

C28724 

https://katalog.upm.cz/documents/237836  

100 let britské ambasády v Praze 

100 years of the British Embassy in Prague 

C28722 

https://katalog.upm.cz/documents/237838  

Jeviště Japanu. Ósacký a kjótský dřevořez ve sbírce Národní galerie Praha 

Nippon no butai. Puraha kokuritsu bijutsukan shozō kamigatae 

C28711 

https://katalog.upm.cz/documents/237376  

On the art of copying. 

Studies inspired by research on the repeatability of Cracovian Hodegetria 1400–1550 

C28710 

https://katalog.upm.cz/documents/237379  

Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the bishop's memory 

B8147/2 

https://katalog.upm.cz/documents/237390  
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3) 

Michael Rittstein. Retrospektiva / Retrospective 70 best of 

C28719 

https://katalog.upm.cz/documents/237385  

Devětsil 1920–1931 

C28707 

https://katalog.upm.cz/documents/237389  

Theodor Pištěk. Angelus 

C28728 

https://katalog.upm.cz/documents/237832  

Ivan M. Havel. Výtvarné úlety 

Knihovna Libri prohibiti, 21. listopadu 2019 – 17. ledna 2020 

KB21451 

https://katalog.upm.cz/documents/238497  

Olafur Eliasson. Symbiotic seeing 

KB21445 

https://katalog.upm.cz/documents/238028  

František Provazník. Čtyři životy 

KB21443 

https://katalog.upm.cz/documents/237136  

fotografie) 

Role fotografie. Rozhovory o různé fotografii 

D21637 

https://katalog.upm.cz/documents/237362  

Rudolf Jenatschke. Kněz posedlý fotografií 

C28718 

https://katalog.upm.cz/documents/237386  

Výstava fotografií Bohumila Dobrovolského Okupanti v ulicích Prahy 

KB21454 

https://katalog.upm.cz/documents/238501  

architektura) 

Bydlení v umění. Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 

19. a raného 20. století 

KB21448 

https://katalog.upm.cz/documents/238494  

Living in art. Painted and sculpted ornamentation of Prague residential buildings 

in the nineteenth and early twentieth centuries 

KB21449 

https://katalog.upm.cz/documents/238495  

Panelová sídliště. Revitalizace vs. ochrana hodnot 

Plattenbausiedlungen. Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte 

D21610 

https://katalog.upm.cz/documents/238537  
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4) 

Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949–2000 

D21640 

https://katalog.upm.cz/documents/237359  

Architektura v přerodu 1945–1948, 1989–1992 

D21638 

https://katalog.upm.cz/documents/237363  

textil) 

Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století 

C28720 

https://katalog.upm.cz/documents/237384  

Oděv, móda, tvorba 

D21639 

https://katalog.upm.cz/documents/237361  

Šněrovačku nebo korzet? 

Spodní tvarovací oděvy a oděvní součástky 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století 

Stays, or a corset? Shaping underclothing and undergarments from the second half of the 18th 

century until the first half of the 20th century 

C28714 

https://katalog.upm.cz/documents/237372  

How to read a suit. A guide to changing men's fashion from the 17th to the 20th century 

Edwards, Lydia 

D21636 

https://katalog.upm.cz/documents/237368  

Společenská role módy po vzniku Československé republiky 

D21635 

https://katalog.upm.cz/documents/237366  

užité umění a design) 

Furniture in the air. The crystal chandelier in Europe 

C28730 

https://katalog.upm.cz/documents/237845  

Karátové duše. Mezinárodní výstava šperků a historie zlatnického řemesla 

Carat souls. International exhibition of jewellery and history of goldsmith's craft 

KB21446 

https://katalog.upm.cz/documents/238026  

Český granát. Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek 

Bohemian garnet. History, identification and processing in the context of museum collections 

C28713 

https://katalog.upm.cz/documents/237378  

Aquamanilien. Genese, Verbreitung und Bedeutung in islamischen und christlichen Zeremonien 

C28715 

https://katalog.upm.cz/documents/237380  

 

https://katalog.upm.cz/documents/237359
https://katalog.upm.cz/documents/237363
https://katalog.upm.cz/documents/237384
https://katalog.upm.cz/documents/237361
https://katalog.upm.cz/documents/237372
https://katalog.upm.cz/documents/237368
https://katalog.upm.cz/documents/237366
https://katalog.upm.cz/documents/237845
https://katalog.upm.cz/documents/238026
https://katalog.upm.cz/documents/237378
https://katalog.upm.cz/documents/237380


5) 

ostatní) 

Zrození lidu v české kultuře 19. století. 

D21634 

https://katalog.upm.cz/documents/237364  

Arteduco. InSEA Plzeň 2019 

KB21438 

https://katalog.upm.cz/documents/237140  
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