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GALERIE KLEMENTINUM SLAVÍ PĚTILETÉ VÝROČÍ
Na Velikonoční neděli slaví pět let své existence pražská Galerie Klementinum. Několik
desítek úspěšných výstav, které realizovala Národní knihovna ČR v prostorách Křižovnických
chodeb bývalé jezuitské koleje, si za šedesát měsíců jejího fungování prohlédlo více než 140
tisíc návštěvníků.
Na Galerii Klementinum byl trakt dvou nad sebou vystavěných klenutých chodeb proměněn
v roce 2006. Galerie Klementinum se poprvé veřejnosti představila 24. dubna 2006 a to rozsáhlou
výstavou ke 450. výročí příchodů jezuitů do Prahy „Jezuité a Klementinum“. V průběhu pětileté
historie se v jejích prostorách konalo nespočet výstav, vernisáží i hudebních a kulturních akcí.
V překrásně zdobených prostorách byly prezentovány jak vzácné knihy z historických fondů Národní
knihovny, tak díla našich předních malířů a fotografů. Namátkou jmenujme velkolepou výstavu,
věnovanou největší středověké knize světa, jež vznikla na českém území – Codex gigas / Ďáblova
bible. Expozici Čas odložil svůj čas, mapující módu 11. – 16. stol. v rukopisech fondu Národní
knihovny, výstavu obrazů Kristána Kodeta, či roztomilou a hojně navštěvovanou přehlídku obrazů
Dagmar Hejtmánkové Tlouštíci. V roce 2010 veřejnost velmi zaujala výstava, která vznikla díky
finanční pomoci Ministerstva kultury ČR „Svět zašlý – Máchův kraj na starých mapách“. Počátky
českého knihtisku zmapovala výstava „Záhada kroniky trojánské“. Výstava „Klementinum v
datech a obrazech“ nabídla jedinečné ohlédnutí za dobou, v níž se zrodila historie objektu
svázaného s působením jezuitského řádu u nás. Výstava pro veřejnost vůbec poprvé a navíc v
takovém rozsahu prezentovala historický a umělecký vývoj objektu vybudovaného nedaleko Karlova
mostu.
Zatím poslední instalovaná výstava vzdává hold pětici významných českých
spisovatelů: Jaroslavu Haškovi, Karlu Čapkovi, Jaroslavu Seifertovi, Bohumilu Hrabalovi a
Václavu Havlovi. Autoři ji nazvali „Literatura bez hranic“.
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