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Praktická Erasmus+ stáž: Portugalsko 

Stážistka: Monika Peňázová  
(Obor: Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, 
textilních a souvisejících podložkách: Textil) 

Instituce, místo pobytu na stáži: Laboratório José de Figueiredo, Rua das Janelas Verdes 37, 

1249-018 Lisabon, Portugalsko 

Termín: 01. 07. – 30. 08. 2018 

Cíle stáže:  
Hlavním cílem mé stáže bylo získání praktických dovedností v oboru restaurování uměleckých děl na 
plátně a souvisejících materiálech. Dále jsem chtěla poznat jiné přístupy k restaurování památek 
a naučit se nové metody. V neposlední řadě jsem se chtěla zlepšit v komunikaci v cizím jazyce 
(angličtina).  
 
Popis pracoviště či hostitelské instituce:  
Laboratório José de Figueiredo je restaurátorské pracoviště s dlouhou historií nacházející se 
v hlavním městě Portugalska v Lisabonu. Pracoviště sídlí v samostatné budově hned vedle Museu 
Nacional de Arte Antiga. Samotná budova byla projektována přímo jako restaurátorské pracoviště. 
Například v místnostech, které byly navrženy pro restaurování velkoformátových obrazů, se 
nacházejí speciální vysoké úzké dveře sloužící pro snadný transport děl. Dále stojí za zmínku foto-
místnost, kde je ve stropě zabudované okýnko pro focení děl shora. Pracoviště disponuje vlastní 
laboratoří a knihovnou s archivem. Pracoviště se věnuje restaurování různých materiálů: závěsný 
obraz, papír, textil, kov, sochy a nábytek. Pracoviště spolupracuje s řadou institucí, jednak z Lisabonu, 
ale i ze zahraničí.  
 
Aktivity realizované během stáže: 
Během stáže jsem měla možnost pracovat na restaurování tří uměleckých děl na plátně. Jednalo se o 
komplexní restaurování, které jsem prováděla samostatně s odborným dohledem a po konzultaci se 
supervizory. 
 
Přínos a zhodnocení stáže: 
Stáž hodnotím jako velice přínosnou pro svůj osobní rozvoj. Prohloubila jsem si své praktické, ale i 
teoretické znalosti v oblasti restaurování, naučila se nové metody a poznala jiné materiály. Zlepšila 
jsem si svoji znalost angličtiny. Dalším přínosem bylo navázání kontaktů s portugalskými odborníky. 
Volný čas jsem využila k poznávání umění a cestování po okolí. Stáž pro mě byla velmi cennou životní 
zkušeností a vřele ji všem doporučuji. 
 



2 
 

Fotodokumentace ze studentské odborné stáže 

 

Laboratório José de Figueiredo – pohled na pracoviště z venku 

 

Laboratório José de Figueiredo – ateliér 
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Nossa Senhora da Conceiҫão, před restaurováním 

 
Nossa Senhora da Conceiҫão, rub,  
před restaurováním 
 

 
 Nossa Senhora da Conceiҫão, po restaurování 

 
Nossa Senhora da Conceiҫão, rub,  
po restaurování 
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Paraiso Terrestre, před restaurováním 

 

Paraiso Terrestre, rub, před restaurováním 

 

Paraiso Terrestre, po restaurování 

 

 

Paraiso Terrestre, rub, po restaurování  
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Santa Justa e Santa Rufina, před restaurováním Santa Justa e Santa Rufina, rub,  
před restaurováním 

 

Santa Justa e Santa Rufina, po restaurování 

 

Santa Justa e Santa Rufina, rub, po restaurování 
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Volný čas – klášter Mosteiro dos Jerónimos, Belém (čtvrť v Lisabonu) 

 

Volný čas - Torre de Belém, Lisabon 


