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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ČERVEN 2019

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz, 
www.facebook.com/NGPrague
info@ngprague.cz, 224 301 122

Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Salmovský palác: základní 500 Kč (Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.)
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro děti a mladé do 26 let
__________________________________________________________________________

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVY
400 ASA: Fotografie
Termín: 1. 3. 2019 – 8. 9. 2019
Výstava sedmi fotografů dvou generací ze spolku 400 ASA má společného jmenovatele zejména v realismu, s nímž autoři nahlížejí svět a s nímž zachycují jeho proměnlivost. Vztahují se především k současnosti (Rodiny Jana Dobrovského), ale zajímá je i její ukotvení v podloží hlubší minulosti (oživování náboženských tradic sledují Karel Cudlín a Jan Mihaliček; české osídlení Banátu zobrazil Tomki Němec). Kurátor Josef Moucha nabízí z tvorby autorů i soubory související s šířeji chápaným pásmem soudobé transformace vleklé postkomunistické setrvačnosti ve východních částech středu Evropy či na Balkáně (Antonín Kratochvíl) anebo v Karpatech (Martin Wágner). Každý autor bude představen monotematicky, přibližně dvanácti až patnácti fotografiemi. 

Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny
Termín: 1. 3. 2019 – 28. 7. 2019
Ve svém novém projektu nazvaném Místo rodiny, který vznikl přímo pro prostory prezidentského salonku Veletržního paláce, se Viktor Dedek vydává po stopách vlastní identity a divákovi předkládá topografii (biografické) utopie načrtnutou vzpomínkami z dětství a přefiltrovanou sociálním aparátem vzdělávacího pokroku. 

Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí
Termín: 1. 3. 2019 – 28. 7. 2019
Desátá kapitola Moving Image Department je věnována zkoumání znepokojivé geneze fikce a postpravdy a přitažlivosti smyšlenek. Hranice mezi dokumentem a fikcí se stírají a výsledkem je nová struktura reálna vzniklá jako problematický kříženec skutečností a představ. Umělci, kteří se na výstavě podílejí, si osvojili umění mystifikace a vypořádávají se s vnímáním reality a s interpretací minulosti a historie, přičemž berou v potaz mezery ve vzdělání, mediální horečku, návykovost smyšlenek a sklon k abstraktnímu slovníku, jehož prostřednictvím vidíme a zažíváme současný, nadměrně zprostředkovaný svět systémů a kódů, které dávno přesáhly naši představivost.

Národní galerie Praha: Budoucí palác
Termín: 1. 3. 2019 – 22. 9. 2019
Výstava u příležitosti vyhlášení soutěže na transformaci Veletržního paláce
Budoucí palác připomíná formou narativního oblouku existenci Veletržního paláce v posledních devadesáti letech. Palác provází pohnutý osud, je ztělesněním modernistických pasáží v duchu transparence, materiálů skla a železa, jak připomíná Walter Benjamin v Passagen-Werk. Palác Pražských vzorkových veletrhů vznikl v letech 1925 až 1928 jako největší budova své doby, s dlouhými koridorovými pasážemi lemovanými skleněnými výlohami, určenými pro žádostivý pohled korzujícího diváka. Architektura, jíž se obdivoval i Le Corbusier. Zničující požár v roce 1974 zapříčiněný nepozorností lakýrníků znamenal zlom i nové vzepětí, v ustavení paláce pro Národní galerii. Ta strohou modernistickou architekturu využívá k prezentaci moderního a současného umění – lesk komodit nahradil lesk umění v současnosti.

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
1918–1938: První republika 
Nová sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku
Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen…) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh…), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

1930–současnost: České moderní umění 
Českou výtvarnou tvorbu po roce 1930 reprezentují díla Františka Muziky, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toyen, Zdeňka Sklenáře, Jana Kotíka nebo Václava Bartovského. Expozice mapuje i umělecké tendence od 60. let do současnosti – Informel, Akční umění, Novou citlivost i postmodernu.

PROGRAM 

ST 5. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: NEJISTÉ TUŠENÉ k tvorbě Stanislava Kolíbala s Michaelou Trpišovskou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena 

ČT 6. 6.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: NEJISTÉ TUŠENÉ k tvorbě Stanislava Kolíbala s Michaelou Trpišovskou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena 

SO 8. 6. 
PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019 
Vstup zdarma do Salmovského a Šternberského paláce a do sbírkové expozice ve Veletržním paláci a na doprovodné programy. 

Krátké komentáře ve stálé expozici 1918–1938: První republika 
19.15	Moderní galerie (Bohumil Kubišta, Max Oppenheimer) s historičkou umění Alicí Němcovou
20.15	Funkcionalismus První republiky (Josef Fuchs, Oldřich Tyl) s historičkou umění Alicí Němcovou
21.15	Galerie Dr. Feigla (Mary Duras, Emil Orlik) s historičkou umění Alicí Němcovou
22.15	Výstava soudobé kultury v Brně v roce 1928 (Jiří Kroha, Jan Vaněk) s historičkou umění Alicí Němcovou
3. patro / zdarma 

Krátké komentáře ve stálé expozici 1930–současnost: České moderní umění 
19.45	Skupina 42 (Kamil Lhoták, František Hudeček) s historičkou umění Markétou Ježkovou
20.45	Akční umění, happenings (Milan Knížák, Stanislav Filko) s historičkou umění Markétou Ježkovou
21.45	Česká groteska (Jiří  Sopko, Michael Rittstein) s historičkou umění Markétou Ježkovou
2. patro / zdarma 

19.00–22.00 Otevřená tvůrčí dílna pro všechny návštěvníky
Zapojte se do společné tvorby inspirováni díly moderního umění.
Malá dvorana / zdarma 

ST 12. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Skály, řeky, hory, lesy ke sbírkové expozici 1918–1938: První republika s Blankou Kafkovou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena 

ČT 13. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Skály, řeky, hory, lesy ke sbírkové expozici 1918–1938: První republika s Blankou Kafkovou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena 

PÁ 14. 6. 
17.00 20.30 Mini-symposium: Bauhaus a funkcionalismus 
Mini-sympozium „Bauhaus a funkcionalismus“ zkoumá recepci a interpretaci vzniku a rozkvětu funkcionalismu v Československu v meziválečném období, kontakty s Bauhausem v Německu. Osoba předního teoretika modernistické avantgardy Karla Teigeho a jeho pedagogického působení na Bauhausu je exemplárním příkladem networku a vzájemných kontaktů. Otázku současné recepce architektů, jak nakládat s postaveným dědictvím moderny tematizuje významný německý architekt Volker Staab. 
Program je doplněn preview „Virtual Bauhaus“, výstavou ve virtuální realitě o německé škole umění a designu uvedenou Goethe-Institutem u příležitosti stého výročí založení Bauhausu.
Akce se koná v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus – modern emancipation, education, exchange.

Program sympozia 
17.00–17.15 	Úvod – Luisa Rath, ředitelka kulturního programu pro střední a východní Evropu
17.15–18.15 	Simone Hain – Bauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu, přednáška
18.30–19.00	Robert K. Huber – Aktuální recepce a prezentace Bauhausu, „Virtual Bauhaus“
19.00–19.45	Volker Staab – Stavby pro Bauhaus, prezentace berlínského muzea Bauhausu
19.45–20.30	Bauhaus a funcionalismus dnes! – Volker Staab, Helena Doudová, moderovaný 1:1 rozhovor a veřejná diskuse
Korzo / zdarma / Registrace na vzdelavani@ngprague.cz / Symposium probíhá v anglickém jazyce

PÁ 14. 6. 
10.00–18.00 Virtual Bauhaus 
výstava ve virtuální realitě o německé škole umění a designu 
Korzo / zdarma

10.00–18.00 Virtual Bauhaus
výstava ve virtuální realitě o německé škole umění a designu 
Malá dvorana / zdarma

SO 15. 6. 
10.00–18.00 Virtual Bauhaus
výstava ve virtuální realitě o německé škole umění a designu 
Malá dvorana / zdarma

NE 16. 6. 
10.00–18.00 Virtual Bauhaus
výstava ve virtuální realitě o německé škole umění a designu 
Malá dvorana / zdarma

ÚT 18. 6.
10.00–18.00 Virtual Bauhaus
výstava ve virtuální realitě o německé škole umění a designu 
Malá dvorana / zdarma

ČT–SO 20.–22. 6. 
Sympozium U-MĚNÍ
Třídenní sympozium zaměřené na význam uměleckého vzdělávání. Setkejte se s odborníky a diskutujte o tom, proč je dobré jej podporovat. V prostoru Korza budou také instalována výtvarná díla, vzniklá ve spolupráci renomovaných umělců a studentů na středních neuměleckých školách v posledních 4 letech. Na projektu participovali tito umělci: Jiří David, Michael Rittstein, Veronika Bromová, Kurt Gebauer, Patrik Hábl, Barbora Klímová, Vladimír Kokolia a Petr Nikl. Společné práce umělců  a studentů budete moci zhlédnout do 10. 7. 2019. www.artedu.cz/usv

PÁ–SO 21.–22. 6.
vždy v 18.00 a 21.00 Mezinárodní festival TANEC PRAHA 2019 
Yoann Bourgeois (FR): Tentative approaches to a point of suspension

Akrobat a choreograf Yoann Bourgeois se zabývá v procesu tvorby, ve svém celoživotním zkoumání, pokusy přiblížit se momentům zastavení. Zastavení v pohybu i zastavení v čase. Představuje je v konstelaci jednotlivých krátkých aktů, jejichž společným cílem je uchopit přítomnost. Postavy a objekty se proplétají pokaždé v jiném prostoru za hranicí fyzična, ve snaze dosáhnout jediného momentu - ,,momentu zastavení“.
Malá dvorana
Událost sezony  / Festival Closing
Vstupné v předprodeji na GoOut.cz

__________________________________________________________________________

Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
Termín: 24. 5. – 15. 9. 2019 
Tématu sousedství Čech a Saska se poprvé věnuje rozsáhlá výstava, která se zaměřuje na dynamické vztahy obou regionů, líčí úzké vazby mezi obyvateli, vzájemné konflikty i následná usmíření. Umožňuje široce uchopit historický rámec a objasňovat jak rozdíly mezi Saskem a Čechami, tak i jejich sounáležitost v evropském kontextu.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka | otevřeno do 30. 6. 2019
Ve třech podlažích paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do začátku 19. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství – Dürer, Cranach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.
Sbírková expozice bude uzavřena 30. 6. 2019 z důvodu revitalizace. 

PROGRAM
SO 1. 6. 
15.00 a 16.30 Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
komentovaná prohlídka s Alenou Kingham 
pokladna / zdarma ke vstupence / doba trvání: 60–90 min.

ÚT 4. 6. 
16.30 Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
komentovaná prohlídka pro pedagogy s Alenou Kingham 
pokladna / zdarma / rezervace na ssueduc@ngprague.cz nebo 233 081 720 

SO 8. 6. 
11.00 Böhmen–Sachsen: So nah, so fern 
komentovaná prohlídka s Alexandrou Brabcovou v němčině 
pokladna / zdarma ke vstupence / doba trvání: 60–90 min. 

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019 
Vstup zdarma do Salmovského a Šternberského paláce a do sbírkové expozice ve Veletržním paláci a na doprovodné programy.

Krátké komentáře k dílům v expozici
19.00 Albrecht Dürer a Růžencová slavnost 
19.30 Komentovaná prohlídka výstavy Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko
20.00 Frans Hals: Portrét Jaspera Schadeho
20.30 Komentovaná prohlídka výstavy Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko
21.00 Rubensovy obrazy pro kostel sv. Tomáše 
21.30 Komentovaná prohlídka výstavy Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko
pokladna / vstup zdarma 

ST 12. 6. 
18.00 Příběh Nicolaase Cromhouta
Kurátorské komentáře k vybraným dílům s Lucií Němečkovou
pokladna /  80/50 Kč 

19.30 Večery ve Šternberském paláci: Flûte et Voix
Komorní skladby francouzského a německého baroka: L.&F. Couperin, A. Campra, G.PH. Telemann, A. Benda
J. Braná – barokní flétny, I. B. Brouková – soprán, E. Keglerová – cembalo
Café NGP Šternberk / Rezervace entree@post.cz, 604 918 972 / Cena 200/150 Kč (pro návštěvníky expozice v daný den vstup zdarma)

ST 19. 6. 
18.00 Česká nebo srbská nevěsta? Sv. Ludmila, její život a druhý život. 
Přednáška Mileny Bravermanové (FFUK) a Nadi Profantové (AV ČR) k výstavě Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko
zdarma ke vstupence / doba trvání: 60–90 min.

St 26. 6. 
18.00 Jan Anthonisz. van Ravesteyn x Michiel Jansz. van Mierevelt – Příběh atribuce jednoho obrazu
Kurátorské komentáře k vybraným dílům s Lucií Němečkovou
pokladna /  80/50 Kč 

NAROZENINY V GALERII
Netradiční forma oslavy narozenin, kde se hosté promění v postavy z uměleckých děl. Pro starší děti nabízíme programy „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „V rajské zahradě“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. 
Rezervace: nutná alespoň měsíc předem na sp.educ@ngprague.cz 
__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Schwarzenberský palác je momentálně uzavřen z důvodu revitalizace. Veřejnosti se opět otevře na podzim 2019. 
__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné: základní 100 Kč / snížené 50 Kč
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Salm Modern #1: Možnosti dialogu 
Termín: 2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Výstava vznikla ve spolupráci Národní galerie Praha se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Spojuje výběr děl ze Sammlung Hoffmann Berlin s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek Národní galerie Praha a ze soukromých sbírek, například práce Mariny Abramović, Jeana-Michela Basquiata, Moniky Bonvicini, Jake & Dina Chapmanových, Olgy Černyševové, Dana Flavina, Antonyho Gormleyho, Keitha Haringa, Jeana Tinguelyho, Andyho Warhola a dalších. České umění je zastoupeno Josefem Bolfem, Jiřím Černickým, Krištofem Kinterou, Stanislavem Kolíbalem, Janem Nálevkou, Kateřinou Šedou, Františkem Skálou a dalšími.

PROGRAM
Krátké komentáře s historičkou umění Petrou Bidlasovou 
19.15	Dialog úvodní (Federico Díaz, Pipilotti Rist, Krištof Kintera)
setkání u pokladny / zdarma / doba trvání: 15–30 min.
19.45	Dialog o tělech (Vídeňští akcionisté, Hans Bellmer, Katarzyna Kozyra)  
20.15	Dialog o místech (Frank Stella, Kimsooja, William Kentridge) 
20.45	Dialog o soše (Jean Tinguely, Jiří Černický, Isa Genzken, Monica Bonvicini) 
21.15	Dialog o identitě (Nan Goldin, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Felix Gonzalez-Torres)
setkání u hlavního schodiště (Kinterova Démona růstu) / zdarma / doba trvání: 15–30 min. 
 
________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné: základní 200 Kč / snížené 100 Kč 
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard
Termín: 29. 6. – 20. 10. 2019
„Monet měl jenom oči, ale, Bože, jaké oči!“ Těmito slovy ocenil Paul Cézanne svého kolegu Clauda Moneta, který se ve svých obrazech snažil zachytit bezprostřední dojem z určitého okamžiku. Pro něj i další impresionistické malíře byl důležitý osobní prožitek z přírody či města a malba v plenéru. Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. 
__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Dílo sezóny – Pieta z Bílska. Zachráněný pozdně gotický skvost z jižních Čech
Termín: 10. 4. – 16. 6. 2019 
Národní galerie Praha představuje v Klášteře sv. Anežky České dílo letošní jarní sezóny. Po několika letech náročných restaurátorských prací mají návštěvníci možnost spatřit pozdně gotickou Pietu z Bílska, již se podařilo navzdory velmi špatnému stavu zachránit.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy.

Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

Sochařská zahrada
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý).

Otevřeno denně včetně pondělí
duben–září: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
říjen–březen: 10.00–18.00

PROGRAM
ST 5. 6.
17.30–19.00 ANEŽKA LIVE!: Anežkatour
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker. Během hodiny vám představí pozoruhodná místa, ale také nejrůznější zákoutí, jejichž význam nemusí být na první pohled patrný. Připomene překvapující změny areálu a oživí často dramatické příběhy obyvatel či uživatelů kláštera v průběhu staletí až do současnosti.
pokladna / zdarma 

ČT 6. 6.
7.30–8.30 ANEŽKA LIVE!: Jóga s Kateřinou Feitovou
Severní zahrada / zdarma 
 
ÚT 11. 6.
18.00–19.00 ANEŽKA LIVE!: Jóga se Soňou Zdráhalovou
Severní zahrada / zdarma 

ST 12. 6.
18.00 Dílo sezóny – Pieta z Bílska 
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Štěpánkou Chlumskou k zachráněnému pozdně gotickému skvostu jižních Čech
pokladna / 80/50 Kč 

ČT 13. 6.
7.30–8.30 ANEŽKA LIVE!: Jóga s Kateřinou Feitovou
Severní zahrada / zdarma 

NE 16. 6.
16.00–22.00 ANEŽKA LIVE!: Párty se Žlutým karavanem
Spolek Žlutý Karavan organizuje kulturní akce na nevšedních místech Prahy a v zahradách Anežského kláštera se s nimi můžeme pobavit i letos. Přijďte si s námi užít atmosféru zahradní párty plné hudebních koncertů, vystoupí jedenáctičlenná kapela Shizzle Orchestra a další. Součástí akce bude také dobročinný bazárek a sbírka – doneste nepotřebné oblečení a darujte ho na dobrou věc spolkům, které pomáhají lidem v nouzi, nebo můžete přispět na dobrou věc tím, že si od nich koupíte něco z druhé ruky.
Severní zahrada / zdarma 

ÚT 18. 6.
18.00–19.00 ANEŽKA LIVE!: Jóga se Soňou Zdráhalovou
Severní zahrada / zdarma 

NE 23. 6. 
14.30, 16.00, 18.00 ANEŽKA LIVE!: Paměť pro středně pokročilé
Multimediální divadelní procházka po stopách asanované chudinské čtvrti. Pomocí hydrofonu uslyšíme nejen Vltavu, ale i místního vodníka, budeme cestovat staletími, a přece provázet po přítomnosti. Provádí Max Hutar, zvuk: Ian Mikyska, dramaturgie: Zuzana Šklíbová. 
Severní zahrada / zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč / prohlídky.prahy@email.cz

ČT 27. 6.
17.00–19.00 ANEŽKA LIVE!: UNES-CO aneb Divadýlko pro turisty 
Diskuze a představení knihy mapující projekt umělkyně Kateřiny Šedé UNES-CO. UNES-CO se zabývá vylidňováním historických center měst a stěhováním obyvatel do jejich okrajových částí, první prezentace projektu proběhla na 16. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách s tématem FREESPACE, a vyvolala velký ohlas v Česku i v zahraničí. 
Projekt však probíhal především v Českém Krumlově ve spolupráci s Egon Schiele Art Centrem (kurátorka Hana Jirmusová Lazarowitz), kde bylo od června do srpna 2018 zaměstnáno několik rodin i jednotlivců, aby v historickém centru města žili normální život a podávali o tom každodenní report. Více informací: unes-co.cz,  katerinaseda.cz.
v prostorách kláštera / zdarma 

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu ak.educ@ngprague.cz 


VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 

VÝSTAVA
Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
Termín: 19. 4. – 28. 7. 2019
Výstava si klade za cíl představit Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání s básníky pozoruhodné, a dnes již v jistém smyslu legendární, francouzské skupiny Vysoká hra a ukázat nakolik jeho účast na tomto dobrodružství byla jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. V krátkém období 1929–1931 se Šíma stal hlavním výtvarníkem skupiny a ostatní členové – básníci se zabývali interpretací jeho tvorby.

PROGRAM
ST 5. 6
18.00 O Josefu Šímovi, zejména Šímovi českém, přednáška historika umění Jaromíra Zeminy
místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / vstup zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy) / doba trvání: 60-90 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

NE 9. 6.
15.00 Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, komentovaná prohlídka výstavy v anglickém jazyce s Markétou Ježkovou
místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / 270 Kč a snížené 200 Kč pro studenty a seniory / doba trvání: cca 60 min. / rezervace na GoOut

ÚT 11.6.
18.30 Literární večer
čtení vybraných textů básníků a umělců ze skupiny Vysoká hra 
místo setkání Francouzský institut v Praze – Café 35 nebo Kino 35 / zdarma / doba trvání: cca 60 min. / bez rezervace / přednáška bude simultánně tlumočena z francouzského do českého jazyka, čtení bude probíhat ve francouzském a českém jazyce

ST 12. 6. 
11.30 Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, komentovaná prohlídka výstavy pro seniory
s Markétou Čejkovou 
setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / zdarma k platné vstupence / doba trvání: cca 60 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 

18.00 Josef Šíma a knižní ilustrace, přednáška historičky umění Petry Kolářové 
setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / vstup zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy) / doba trvání: 60-90 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

ST 19. 6. 
18.00 Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, komentovaná prohlídka výstavy z literárně historického a kunsthistorického hlediska s Annou Smékalovou a Lenkou Kerdovou
setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / 270 Kč a snížené 200 Kč pro studenty a seniory / doba trvání: cca 60 min. / rezervace na GoOut

ST 26. 6. 
18.00 Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou Šosovou
setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / 270 Kč a snížené 200 Kč pro studenty a seniory / doba trvání: cca 60 min. / rezervace na GoOut



