 	

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 
PROGRAM ČERVENEC 2020
 
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, Schwarzenberský 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 
Kurt Gebauer
Termín: 6. 3. – 10. 1. 2021
Retrospektivní výstava Kurta Gebauera (1941) bude doposud nejucelenějším vhledem do šedesáti let tvorby sochaře, pedagoga a osobnosti s vlivem na veřejný prostor. Celoživotní zájem o figuraci, ne však objektivní, ale vnímanou, živou, pohyblivou figuru umožnil Gebauerovi mimo specifického, v českém i mezinárodním prostředí těžko zařaditelného výrazu, i neustávající citlivou, ale zároveň břitkou kritiku předlistopadových i transformačních poměrů.

NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
Termín: 6. 3. – 22. 11. 2020
Výstava prezentuje výjimečné architektonické „brutalistní“ projekty v Praze z 60. až 80. let, se zaměřením na architekturu – realizované i nerealizované stavby. V perspektivě stále častějšího bourání staveb je cílem projektu naučit veřejnost přijímat a případně ocenit tyto stavby v jejich architektonických kvalitách, které možná nejsou zřejmé na první pohled, a jsou obvykle překryté nálepkou „komunistická“ architektura. Výstava chce nástrojem pro poznání brutalistní architektury a vodítkem pro aktivizaci návštěvníků v duchu brutalismu.

Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Termín: 6. 3. – 22. 11. 2020
Výstava se bude věnovat reflexím tvorby amerického spisovatele, básníka a teoretika Edgara Allana Poea (1809–1849) ve výtvarném umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu. Poe vyvolává dodnes živý zájem, jeho povídky a básně stále inspirují nejen literáty, ale i výtvarníky, filmaře či hudebníky.

Odilon Redon – À Edgar Poe 
Termín: 6. 3. – 9. 8. 2020
Kabinet je součástí výstavy Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích věnované výročí E. A. Poa. Představujeme cyklus šesti listů Odilona Redona, jež volně vycházejí z literárního díla E. A. Poa. Účinek těchto litografií je osobitě zesílený jemností a výraznou temnotou černé barvy ve fantaskní obraznosti. 
Kurátorka: Zuzana Novotná

Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
Termín: 6. 3. – 10. 1. 2021 
Malá dvorana Veletržního paláce představí ozvěny výstavy Stanislava Kolíbala (1925), který reprezentoval Českou republiku v roce 2019 na 58. ročníku prestižního Mezinárodního bienále výtvarného umění v Benátkách. Výstava představila jak jeho starší práce ze šedesátých a sedmdesátých let, tak i díla současná. 
Kurátorka: Julia T. Bailey 

Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces
Termín: 15. 11. 2019 – 25. 10. 2020
Výstava Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.
Autor výstavy: Martin Krummholz
Kurátorka: Veronika Hulíková

Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině
Termín: 25. 2. 2020 – 12. 7. 2020
Skupina Ra se formovala během válečných 40. let z potřeby mladé výtvarné generace vystoupit z izolace a nalézt svoji pozici na umělecké scéně především ve vztahu k předválečnému surrealismu. Její členové přehodnotili požadavek zakladatele surrealismu Andrého Bretona na čistý automatismus v tvorbě a dali průchod potřebě vědomé regulace obrazu a reflexi osudové kapitoly evropských dějin. Programově nebyli vyhraněně teoreticky definováni, spojovala je cesta poetického lyrismu a imaginace inklinující k abstrakci. Jejich spolková činnost byla přerušena zničující situací v kultuře a celé společnosti o rok později. Kresby a grafiky členů skupiny Ra ze sbírek Národní galerie Praha doplní na výstavě fotografie z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Kurátorka: Adriana Šmejkalová

Manet v černobílé
Termín: 6. 3. – 9. 8. 2020
Francouzský malíř Édouard Manet (1832–1883) se grafické tvorbě věnoval pouze okrajově. Kolem deseti děl, zejména leptů, ze Sbírky grafiky a kresby NGP představí tuto méně známou kapitolu Manetova díla a ukáže, jak se bytostný malíř vyjadřoval také v barevně úsporném médiu grafiky. 
Grafický kabinet, Veletržní palác, 4. patro – součást expozice 1796–1918: Umění dlouhého století
Kurátorka: Petra Kolářová

František Muzika v kresbě a grafice 
Termín: 14. 7. 2020 – 3. 1. 2021
Kabinet v expozici moderního a současného umění NGP představuje Františka Muziku (1900 – 1974) a jeho imaginativně cítěné kresby a grafické listy, které jsou jevištěm poetických metamorfóz plných enigmatických odkazů.  Výstava se koná u příležitosti 120. výročí narození malíře.
Kurátorka: Adriana Šmejkalová

SBÍRKOVÉ EXPOZICE 
1796–1918: Umění dlouhého století 
Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších.

1918–1938: První republika  
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 1. 7.
15.00
1796–1918: Umění dlouhého století 
Komentovaná prohlídka pro pedagogy zaměřená na 2. část expozice s názvem Svět s edukátorkou Hanou Rosenkrancovou.
Cena: zdarma pro pedagogy / Doba trvání: cca 90 min. / Místo setkání: ve 4. patře u návštěvnických výtahů / Rezervace: nutná na vzdelavani@ngprague.cz


17.00
Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s edukátorkou Monikou Sybolovou. 
Cena: zdarma pro pedagogy / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: v 4. patře u návštěvnických výtahů / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

18.00
Kurt Gebauer
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: 200 Kč / 130 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: v 1. patře u návštěvnických výtahů / Rezervace na GoOut.cz

ÚT 14. 7.
17.30 
NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
Architektonická procházka s historičkou architektury Radomírou Sedlákovou 
Hlavní nádraží – Parlament – Omnipol 
Místo setkání: Náměstí u Nové budovy Národního muzea v Praze před sousoším Nový věk
Cena: zdarma / Doba trvání: 60–90 min. / začátek vždy v 17.30 / Kapacita omezena – rezervace na GoOut.cz

ČT 16. 7. 
21.30
Kurt Gebauer
Promítání filmového pásma v letním kině ve spolupráci s Biografem 16
Cena: zdarma (součástí není vstup do výstavy) / Doba trvání: cca 90–120 min. / Místo setkání: bude upřesněno na webu / Rezervace na www.veletrzak.cz

20.–24. 7.
10.00–16.00
Letní ateliér: Do prostoru
Pro děti od 10 do 13 let s Michaelou Trpišovskou a Šárkou Matouškovou.
Kapacita omezena / Rezervace na GoOut.cz

27.–31. 7. 
10.00–16.00
Letní ateliér: Nehybná přítomnost 
Pro teenagery 14 + let s Klárou Huškovou Smyczkovou a Dagmar Chocholáčovou v Korzu Veletržního paláce
Kapacita omezena / Rezervace na GoOut.cz



__________________________________________________________________________ 


ŠTERNBERSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00 
Expozice je momentálně uzavřena z důvodu revitalizace.

SO 25.7.
10.00 – 17.00

Speciální program v zahradách Šternberského paláce
Kreativní workshop v zahradě Šternberského paláce pro mládež a dospělé. Celodenní workshop pro mládež a dospělé v otevřeném prostoru.
Krása detailu, harmonie celku
Jedinečná sochařská expozice v zahradě Šternberského paláce se stane inspirací a místem tvůrčího setkání pro všechny ty, kdo si chtějí vyzkoušet akvarelovou malbu pod autorským vedením MgA. Marie Ladrové. K dispozici budou klasické akvarelové barvy i barvy vyrobené z přírodních barviv.
Cena: 600 Kč / Počet míst: 12 / Rezervace na GoOut.cz


__________________________________________________________________________ 


SCHWARZENBERSKÝ PALÁC 
 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE 
Staří mistři
Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach,  Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Rembrandt van Rijn, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet,  Michael Leopold Willmann a jiní).
Kurátor: Marius Winzeler 

VÝSTAVA 
Linie, světlo, stín
Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17.‒18. století
Termín: 18. 2. – 12. 7. 2020 
Zahajovací výstava představuje ve dvou etapách mistrovská díla na papíře a pergamenu uměleckých epoch renesance, manýrismu, baroka a klasicismu. V první etapě byly prezentovány kresby a grafické listy renesance a manýrismu; druhá etapa představí převážně díla barokního umění. V obou místnostech grafického kabinetu budou k vidění kresby a grafické listy umělců českého a středoevropského baroka, Karla Škréty, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera, Michaela Heinricha Rentze a Antona Kerna, či mimořádných osobností severského a italského grafického umění 17. a 18. století, Rembrandta van Rijn a Giovanniho Battisty Piranesiho.
Kurátorka: Petra Zelenková
Spolupráce: Lenka Babická, Blanka Kubíková, Dalibor Lešovský, Alena Volrábová, Martin Zlatohlávek

Leonardo inspirující
Termín: 21. 7. – 18. 10. 2020
Leonardo da Vinci byl uměleckou osobností, která nikdy nepřestala podněcovat tvorbu následujících generací. Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci představí jak díla vytvořená podle Leonardových předloh, tak také jím volně inspirovanou tvorbu. Přestože se jedná o prostor vyhrazený primárně starému umění, součástí grafického kabinetu budou tentokrát i díla z 19. a 20. století. Návštěvníci Národní galerie si tak budou moci prohlédnout kresby Jana Zrzavého nebo Viléma Kandlera. Dalšími vystavenými díly budou grafiky Albrechta Dürera, Williama Hogartha, nebo mědiryt vytvořený podle předlohy Petera Paula Rubense. Zlatým hřebem bude Hollarův grafický list Salvator Mundi, jehož předloha v nedávné době rezonovala všemi světovými médii.
Kurátor: Dalibor Lešovský

PROGRAM

20.–24. 7.
10.00–16.00
Letní ateliér: Posviť si na šerosvit!
Pro děti od 7 do 9 let s Terezou Kohoutovou, Alenou Kingham a Olgou Fadli Pětivokou.
Kapacita omezena / Rezervace na GoOut.cz

_______________________________________________________________________ 


SALMOVSKÝ PALÁC 
 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713 
Salmovský palác je momentálně uzavřen. 
Bezbariérový vstup 

___________________________________________________________________ 


PALÁC KINSKÝCH 
 
Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211  
Palác Kinských je momentálně uzavřen.
Bezbariérový vstup 

__________________________________________________________________________ 
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 

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 

Od 30. 6.
Anežka LIVE!
Zahrady Kláštera sv. Anežky České na několik týdnů opět ožijí a nabídnou umění, hudbu, filmy, divadla, workshopy i netradiční sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie.
Bližší informace o programu Anežka LIVE! budou průběžně zveřejňovány na webu ngprague.cz

6.–10. 7.
10.00–16.00
Letní ateliér: Velké maličkosti
Pro děti od 10 let s Denisou Sedlákovou a Irenou Záhorskou.
Kapacita omezena / Rezervace na GoOut.cz


13.–17. 7.
10.00–16.00
Letní ateliér: Dovnitř a ven
Pro děti od 7 do 9 let s Barborou Uchytilovou a Radmilou Kratochvílovou.
Kapacita omezena / Rezervace na GoOut.cz

__________________________________________________________________________ 


VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA 

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha

V prostorách Valdštejnské jízdárny připravujeme nyní výstavu:
Mikuláš Medek: Nahý v trní
Termín: 11. 9. 2020—10. 1. 2021

__________________________________________________________________________ 

