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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ČERVENEC SRPEN 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
Alberto Giacometti 
Termín: 18. 7. 2019 – 1. 12. 2019
Národní galerie Praha ve Veletržním paláci vůbec poprvé v českém prostředí představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře. Giacomettiho proslavily především existenciálně naléhavé protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. 

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.

Skupina 42* 
Termín: 14. 5. 2019 – 18. 8. 2019
Grafický kabinet 2. patro
Gross, Hudeček, Lhoták, Zívr, Smetana, Kotík, Souček, Matal, Kainar, Hák
Vystavený výběr představuje práce na papíře – kresby a grafické listy vytvořené během válečných let za protektorátu až do poválečné doby – členů Skupiny 42 z období společného programového sdílení umělecký postojů.

Otevřený depozitář Umění Asie
Termín: 18. 7. 2019 – 1. 12. 2019
Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesunula do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představuje v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je v Národní galerii novým výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. 


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 31. 7
18.30
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy
Místo setkání: v 1. patře u návštěvnických výtahů  
Cena: 270 Kč a snížené 200 Kč pro studenty a seniory / Doba trvání: cca 60 min. / Kapacita: 30 osob / rezervace na GoOut

ST 28. 8
18.30	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy
Místo setkání: v 1. patře u návštěvnických výtahů  
Cena: 270 Kč a snížené 200 Kč pro studenty a seniory / Doba trvání: cca 60 min. / Kapacita: 30 osob / rezervace na GoOut

PO 26. 8. – PÁ 30. 8.
10.00–16.00
Letní ateliér: Galerie jako jeviště (14+ let)
Láká tě divadelní improvizace? Tělo jako výtvarný prostředek? Chceš si zkusit být dramaturgem své performance, hledat metafory, vyzkoušet si fyzické básnictví? Workshop pro všechny, kteří touží hledat a vytvářet nové příběhy, odkrývat vrstvy, experimentovat se slovy, prolínat realitu s fantazií, divadelní s výtvarným, staré s novým, tělo s prostorem, hlas s obrazem. Inspirací nám budou díla české avantgardy, ale necháme se inspirovat i jinými expozicemi ve Veletržním paláci.
MgA. Jana Machalíková: Věnuje se improvizaci a experimentálnímu divadlu. Vystudovala KVD DAMU. Je členkou několika improvizačních skupin, klaunuje v týmu o.p.s. Zdravotní klaun, učí na Ped.fak.UK a KVD DAMU. Je nositelkou řady ocenění na festivalech poezie. Ve své lektorské práci uplatňuje metody dramatické výchovy.
Mgr. et MgA. Barbora Šupová: Absolventka autorského herectví na DAMU a divadelní vědy na FF UK. Působí jako performerka a dramaturgyně na pražské nezávislé divadelní scéně. Účinkuje zejména v projektech na hraně divadla: site specific, imerzivní a interaktivní inscenace. Ve Veletržním paláci připravuje zážitkové programy propojující divadlo a výtvarné umění.
Místo konání: Veletržní palác / Cena: 2900 Kč / osoba (zahrnuje výtvarný materiál a obědy) /
Kontakt: letniateliery@ngprague.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

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 

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.

PROGRAM 
ST 10. 7.
18.00–19.00
Staří mistři a zázračné děti – vzájemné umělecké působení v době baroka.
Přednáška s kurátorem výstavy Mariusem Winzelerem (NGP)
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.
 
ST 17. 7.
18.00–19.00
Discordia concors. Nové pohledy na rudolfinské umění a Saska.
Přednáška s odborníkem: Evelyn Reitz (NGP): 
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

SO 20. 7.
10.00–16.30
Vedle sebe.
Tvůrčí dílna pro mládež a dospělé.
Jednodenní workshop v německém a českém jazyce s profesionálními umělkyněmi Birgitt Fischer a Kateřinou Samkovou. Dialog výstavního prostoru a unikátní zahrady paláce, dialog různých stylů, forem, materiálů, dialog jazyků. Zaměření na trojrozměrnost, instalace, intervence, foto. 
Cena: 600 Kč / Rezervace nutná

NE 21. 7.
15.00–16.00 a 16.30–17.30
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
komentovaná prohlídka výstavy s Alexandou Brabcovovou
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

ST 24. 7.
18.00–19.00
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
Komentovaná prohlídka výstavy v němčině s Mariusem Winzelerem 
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

SA 3. 8.
11.00–12.00
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
Komentovaná prohlídka výstavy v němčině s Alexandrou Brabcovou 
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

MI 7. 8.
18.00–19.00
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
Komentovaná prohlídka výstavy v němčině s Mariusem Winzelerem 
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

NE 11. 8.
15.00–16.00 a 16.30–17.30
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
komentovaná prohlídka výstavy s Alexandou Brabcovovou
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

ST 21. 8.
18.00–19.00
Vztahy ve výtvarném umění na počátku 20. století.
přednáška s odborníkem: Veronika Krülle Kotoučová (FFUK):  
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min

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 15. 9. 2019 z důvodu revitalizace. 










__________________________________________________________________________

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.
 
 
________________________________________________________________________

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. 

PROGRAM
ÚT 9. 7. 
16.00 
Francouzský impresionismus 
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Šámalem
Cena: 280 Kč / 140 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

ČT 11. 7.
11.00
Impresionistické malířství 
Komentovaná prohlídka s Jitkou Šosovou pro seniory nad 65 let
Cena: zdarma k platné vstupence / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / 60 minut
rezervace na emailu vzdelavani@ngprague.cz či na 224 301 003


ÚT 16. 7.
9.00–19.00
Pod širým nebem 
výtvarná dílna pro mládež a dospělé
Plenérová malba pro dospělé zaměřená na techniku akvarelu. Výtvarná dílna spojená s pěší turistikou (cca 10 km) v podhůří magického Řípu s Marií Ladrovou a Terezou Folejtarovou
Cena: 600 Kč / Podrobné informace a rezervace na sp.educ@ngprague.cz 

ST 24. 7. 
18.30
Impresionisté krok za krokem
komentovaná prohlídka s Jitkou Šosovou
Cena: 280 Kč / 140 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

PO 5. 8. 
16.00
Francouzský impresionismus 
prohlídka v anglickém jazyce s Jitkou Šosovou
Cena: 280Kč/ 140 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

ČT 8. 8.
11.00 
Francouzský impresionismus 
Komentovaná prohlídka pro seniory nad 65 let
Cena: zdarma k platné vstupence / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / 60 minut
rezervace na emailu vzdelavani@ngprague.cz či na 224 301 003

SO 10. 8. – 17. 8. 
Sdílené mystérium – osamělý zápas 
Týdenní plenérová škola ve stopách impresionistů. Pojďte si s námi ověřit, jak vzniká obraz v přímém kontaktu s krajinou. Získáte základní informace o technologii malby, naučíte se krajinu kompozičně postavit, barevně rozvrhnout atd. Budete každodenně vedeni a korigováni při malbě v terénu. Součástí kurzu jsou večerní přednášky, společná akce/performance, vernisáž vytvořených prací a vyhlášení cen plenéru. Výuku povedou profesionální umělci a pedagogové, ubytování ve Strážovicích u Mirotic (doplatek na místě) 
Cena: 3000 Kč Podrobné informace a rezervace na sp.educ@ngprague.cz či telefonu 773 754 881

ST 14. 8.
18.30 
Středeční prohlídky s historičkami umění: Impresionisté krok za krokem
Komentovaná prohlídka s Alicí Němcovou
Cena: 280 Kč / 140 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

 
ST 28. 8.
18.30 Středeční prohlídky s historičkami umění: Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka s Alicí Němcovou
Cena: 280 Kč / 140 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP a SPNG / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

PÁ 30. 8.
18.15 
Páteční přednášky s historiky umění v expozici Velikáni francouzského impresionismu 
Krajiny Alfreda Sisleyho 
Cena: 350 Kč / Doba trvání: cca 60 min., výstava bude pro účastníky prohlídky otevřena do 20.00 / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

__________________________________________________________________________

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. – 15. 9. 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
ANEŽKA LIVE 
Vstup zdarma 

Út 2. 7.
18.00–19.00 
Jóga s Kateřinou Feitovou

22.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Kouř 
Tomáš Vorel (ČSSR 1991 / 89 min)
Kultovní český muzikál s nezapomenutelným DJem Arnoštkem od autorů a herců divadla Sklep.

Čt 4. 7.
7.30–8.30 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Westwood: Punk, Icon, Activist 
Lorna Tucker (Velká Británie 2018 / 83 min)
Pohled na jednu z nejvlivnějších postav světové módy, která ale nikdy nebyla jen pouhou módní návrhářkou. 

Út 9. 7.
18.00–19.00 
Jóga s Kateřinou Feitovou

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE Bláznivý Petříček 
Jean-Luc Godard (Francie, Itálie 1965 / 110 min)
Ryzí Godard. Bláznivý Pětříček dává průchod desítkám kulturních odkazů. Žánrová zápletka slouží jako odrazový můstek k intelektuálnímu ohledávání hranic filmové tvorby. 


St 10. 7. 
17.30–19.00 
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.

Čt 11. 7.
7.30–8.30 
Jóga s Kateřinou Feitovou

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Privatizace Barrandova 
Martin Kohout (ČR 2012 / 60 min)
Nekompromisní studie mapující konec Státního filmu a přechod k divokému kapitalismu začátku 90. let. Jak z toho vyšel český film?

Ne 14. 7. 
17.30–20.00 
SVOBODA VE MNĚ
Výrazní lidé z různých oborů pohovoří v samostatných vstupech na téma vnitřní svobody. Minikonference SVOBODA VE MNĚ je koláží příspěvků osobností s různými životními zkušenostmi a osudy. Jak moc se pojetí vnitřní svobody liší nebo shoduje např. u improvizátora a psychoterapeuta? Aktivisty a umělce undergroundu? Vystoupí Jiří Charvát, Jan Burian, Nikola Borovičková, Bohdan Bláhovec a další. Zahrají Jakub König – Marie Kieslowski – Aid Kid.

Út 16. 7.
18.00–19.00 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Spalovač mrtvol 
Juraj Herz (ČSSR 1968 / 96 min)
Vzpomínka na Juraje Herze a Stanislava Milotu v podobě jednoho z nejlepších filmů 60. let s famózním Rudolfem Hrušínským v roli obětavého zaměstnance pražského krematoria.

St 17. 7.
17.30–19.00 
Meditační procházka
S lektorem všímavosti, psychoterapeutem a spoluautorem programu Relational Mindfulness Training Janem Burianem

Čt 18. 7.
7.30–8.30 
Jóga se Soňou Zdráhalovou 

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Drive 
Nicolas Winding Refn (USA 2011 / 100 min)
Melancholická sonda do lidských hlubin podepřená žánrovou zápletkou, minimalistickým hereckým výkonem Ryana Goslinga a kultovním soundtrackem.

Út 23. 7. 
18.00–19.00 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Indiánské léto 
r. Saša Gedeon / Česká republika / 1995 / 65’
Dodnes svěží debut Saši Gedeona a jedno krásné léto s kapelou Brutus.

St 24. 7.
16.30; 18.30
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. Rezervace: prohlídky.prahy@email.cz, zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

Čt 25. 7.
7.30–8.30 
Jóga s Olgou Tajovskou

Ne 28. 7.
17.00–20.00 
SVOBODA live! 
Ve dvou blocích se vám představí mladá generace výrazných českých slamerů a básníků, chybět nebude ani hudba. Vystoupí básníci Jan Těsnohlídek ml., Kamil Bouška, Anna Prstková, Tomáš Kůs a slameři DR. Filipitch, Ellen Makumbirofa a Anatol Svahilec, který celou akci se společným tématem SVOBODA bude také moderovat. O hudební zážitek se postarají DebbiLove.

Út 30. 7.
18.00–19.00 
Jóga s Laurou Crowe

21.30 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Sedmá pečeť 
Ingmar Bergman (Švédsko 1957 / 96 min)
„Boha volá, vzývá, ale z temnot se nikdo neozývá.” Od nepaměti vyprávěný příběh o hledání Boha a smyslu života. 

ST 31. 7. 
16.00–18.00 
30 let svobodného sochařství.
Inspirováni českým sochařstvím 2. poloviny 20. století vystaveným v zahradách kláštera svaté Anežky si budeme klást otázky, jak zobrazit svobodu a nesvobodu. Jak tělem a předmětem můžeme ztvárnit atmosféru doby a pocity člověka v ní. Technika: kresba a sochařský objekt. Dílnu povede Monika Švec Sybolová. 
Rezervace na anezkalive@ngprague.cz. Max. počet 22 účastníků.

Čt 1. 8.
7.30–8.30 
Jóga s Olgou Tajovskou

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE! Žiletky 
Zdeněk Tyc (ČR, Francie 1993 / 108 min)
Poetický film Zdeňka Tyce bytostně spjatý s osobou Filipa Topola a hudbou Psích vojáků.

So 3. 8.
12.00–21.00  
Videokemp
Videokemp se po několika letech vrací, aby v zahradách Anežského kláštera návštěvníkům představil retrospektivní výběr děl z minulých ročníků, ale současně je konfrontoval s aktuální tvorbou mladých autorů. Jednodenní přehlídka videoartu v nekonvenčním kontextu stanového městečka. Více na: videokemp.wordpress.com.

Út 6. 8.
18.00–19.00 
Jóga s Kateřinou Feitovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Tranzit 
Christian Petzold (Německo, Francie 2018 / 101 min)
Film etablovaného německého režiséra Christiana Petzolda o tom, jak je těžké začít v Evropě znovu od začátku. V Evropě minulosti, nebo současnosti?

St 7. 8.
16.30; 18.30
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. Rezervace: prohlídky.prahy@email.cz, zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

Čt 8. 8.
7.30–8.30 
Jóga s Kateřinou Feitovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! První člověk 
Damien Chazelle (USA, Japonsko / 2018 / 141 min)
Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga.

Út 13. 8.
18.00–19.00 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Pevnost 
Drahomíra Vihanová (ČR, Francie 1994 / 97 min)
Po letech zákazů odvážný porevoluční nový začátek v hrané tvorbě Drahomíry Vihanové, jedné z nejdůležitějších žen české kinematografie.


Čt 15. 8.
7.30–8.30 
Jóga s Kateřinou Feitovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! High Life 
Claire Denis (Německo, Francie, USA, Polsko, VB  2018 / 113 min)
Skupina zločinců odsouzených k smrti dostane nabídku milosti, pokud se zúčastní vesmírné mise. 

Ne 18. 8.
16.00–19.00 
Je to v hlavě (a v těle)
Svoboda projevu začíná v hlavě a nezřídka vychází z improvizace. Přijďte se pobavit a vyzkoušet si celou škálu improvizačních workshopů a interakcí, improvizujeme v divadle, pohybu, hudbě i tvorbě. Vytvořte společný komiks na téma „30 let svobody“, vyrobte si klíčenky jako odkaz k roku 89, vymýšlejte undergroundové fyzické básně s Petrem Vášou. Součástí akce je i workshop žonglování a jiné.

Út 20. 8.
18.00–19.00 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Duch úlu 
Victor Erice (Španělsko 1973 / 97 min)
Duch úlu bývá mezi samotnými filmaři ceněn jako jeden z nejlepších filmů všech dob. Erice je považován (přes útlou filmografii) za kultovního režiséra, který dokonale rozpracoval výrazové možnosti filmové řeči. 

St 21. 8.
17.30–19.00 
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.

Čt 22. 8.
7.30–8.30 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Blade Runner 2049 
Denis Velleneuve (USA 2017 / 164 min)
Pokračování slavného noirového sci-fi Ridleyho Scotta, ve kterém se vrací i Rick Deckard v podání Harrisona Forda.

Út 27. 8.
18.00–19.00
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Jízda 
Jan Svěrák (ČR 1994 / 90 min)
Svobodný film o dvou chlapcích, jedné dívce, zeleném kabrioletu a vztahu k lásce a k zodpovědnosti, ke kterému hraje v podání Buty jeden z nejúspěšnějších soundtracků českého porevolučního filmu. 

St 28. 8.
16.00–18.00 
(Ne)svobodný život v klášteře 
Malování v plenéru. Vydáme se po stopách sv. Anežky České. Vytvoříme ideální klášter, zahradu i oltář. Technika: uhel a akryl. Dílnu povede Monika Švec Sybolová. Rezervace nutná. Max. počet 22 účastníků. anezkalive@ngprague.cz.

Čt 29. 8.
7.30–8.30 
Jóga se Soňou Zdráhalovou

21.00 
Letní kino NFA Anežka LIVE! Moje století 
Theodora Remundová (ČR 2019 / 104 min)
Mozaika příběhů ze století naší republiky ve vzpomínkách stoletých obyvatel od vzniku Československa až k jejich/její současnosti. Po promítání bude diskuze s diváky s režisérkou filmu.

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 17. 7.
18.00	
Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou Šosovou
Místo setkání: v přízemí před vstupem do výstavních prostor Cena: 270 Kč a snížené 200 Kč pro studenty a seniory / Doba trvání: cca 60 min. / rezervace na GoOut


