 	

 	

 	

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 
PROGRAM LISTOPAD 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, 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 
Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces
Termín: 15. 11. 2019 – 5. 4. 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.

1989
Termín: 15. 11. 2019 – 16. 2. 2020
V rámci projektu HAVEL NA HRAD!
Jak ve svých dílech zachytili čeští fotografové a umělci rok 1989? Výstava ve Veletržním paláci si klade za cíl připomenout třicáté výročí Sametové revoluce. Současně se chce s odstupem prozkoumat v lecčems přelomový rok 1989, který byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii. 

Jitka Hanzlová: Tišiny
Termín: 15. 11. 2019 – 16. 2. 2020 
Česká umělkyně Jitka Hanzlová (nar. 1958) ve svých fotografických cyklech zkoumá individuálního člověka, jeho prostředí a krajinu, ve které žije. Většinou se při tom dotýká míst svého dětství, tématu, jež popisuje následujícími slovy: „Cesta, po které jdu, je cestou zpět, cestou, ze které hledím do budoucnosti.“

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.  

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.  
 
Emil Filla – Herakles zápasí s býkem 
Termín: 20. 8. 2019 – 17. 11. 2019 
Komorní výstava představuje Fillovu grafickou tvorbu 30. a 40. let, v níž se Filla utkává s běsy své doby v hlavní roli s řeckým mytologickým hrdinou Heraklem, jenž slovy básníka Františka Halase „zvolil si ctnost povinnosti a oběti“, aby bojoval proti útisku se samotným osudem. 
 
Milan Grygar: 2019 
Termín: 20. 9. 2019 – 5. 1. 2020 
Malíř Milan Grygar (nar. 1926) v akustické kresbě objevil spojení mezi optickým a akustickým. Tímto spojením zařadil akustickou kresbu do umění intermediálního. Ve Velké dvoraně Veletržního paláce představí významná díla v autorské instalaci. 
 
Josef Bolf: Tušení stínu 
Termín: 20. 9. 2019 – 5. 1. 2020 
Základ výstavy Tušení stínu tvoří obrazy vytvořené v období posledního roku. Tvoří společně kompaktní celek, a to jak svou formou, tak svým obsahem. Jsou jakousi syntézou řady motivů a témat, kterým se Josef Bolf věnoval již dříve a která nikdy zcela neopustil. V nových dílech se vrací k technice škrábaných obrazů, kterou víceméně opustil před téměř deseti lety.  
 
Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme 
Termín: 20. 9. 2019 – 5. 1. 2020 
Architektura jako oblek? Tělo jako prostor? Tkanina jako přizpůsobivá kůže humanoida? Biomorfní struktury Sary Enrico předvádějí upadající tělesnost okolního světa formou psychosomatických hybridů, které znovuoživují smysly a aktivují intenzivní fyzický prožitek. Site-specifický kvaziparazitní projekt The Jumpsuit Theme v Prezidentském salonku Národní galerie představuje umělčin pokus vypořádat se s materialitou prostoru mezi malbou a objektem ve stále šedivější zóně iluzorních objemů a všudypřítomné plošnosti. 

Moving Image Department #11: IMAGE (of) SILENCE 
Termín: 20. 9. 2019 – 5. 1. 2020 
Z čeho se skládá ticho? Jak jej zachytit? Jak jej zobrazit? Má nicota nějakou substanci? Je neviditelnost formou nepřítomnosti? Jak dočista zmizet? Prázdnota tvoří jádro 11. kapitoly Moving Image Department. Výstava inscenuje zvukové vibrace a percepční přeludy v post-cageovském vakuu smyslů a prožitků a vede nás tak k naslouchání tichu obrazu. 

Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině
Termín: 19. 11. 2019 – 18. 5. 2020 
Nový grafický kabinet v 2. patře Veletržního paláce. 
 
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  
ČT 31. 10. – PÁ 1. 11. 
Sympozium Moderní žena / Architektka

Sympozium se zaměřuje na emancipační vizi moderní ženy i osudy protagonistek Bauhausu a funkcionalismu, zkoumá role, které ženy zaujímaly jako architektky a trajektorie jejich společenského a profesionálního života ve středoevropském srovnání během posledních sta let. Zvláštní pozornost je věnována migraci myšlenek, osobností ve střední Evropě i za její hranice. 
Sympozium uvede přednáška prof. Mary Pepchinski (Technická Univerzita Drážďany), diskusní panel „Emancipace dnes“ a koncert/performance berlínské umělkyně a raperky EBOW 31.10. V následujícím dni tři kulaté stoly otevřou téma: Moderní žena / Architektka; Socialistická žena / Architektka; Reprezentace a mediace. Pozvání přijali Klára Němečková (SKD Drážďany), Ingrid Ruudi (Estonská akademie umění), Mariann Simon (Univerzita Szent István), Martina Pachmanová (UMPRUM) a další. Součást festivalu re: bauhaus, za podpory Goethe-Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti.

ČT 31. 10. 17.00–21.00 
PÁ 1. 11. 10.00–14.00 

Cena: zdarma / Korzo Veletržního paláce

SO 2. 11. 
10.00–17.00 	
Ze stínu
Dílna pro děti a teenagery 12–16 let 
Výtvarná reflexe výstavy a komentovaná prohlídka s autorem a pedagogem AVU Josefem Bolfem, kolorovaná fotografie a rytá kresba. Podrobnější informace po přihlášení. 
Maximální počet účastníků 12.
Cena: 600 Kč za osobu / Doba trvání: 7 hodin. / Místo setkání: u pokladny ve vestibulu paláce / Rezervace nutná: do 21. 10. na GoOut

NE 3. 11.
10.30–12.00 a 14.00–15.30	 
Víkend: Zobrazit viděné 
k výstavě Alberto Giacometti s Terezou Jursovou a Danielou Halovou
Cena: 90 Kč / osoba starší 4 roky / rezervace na GoOut

16.00	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: 330 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

ÚT 5. 11. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: V pohybu 
k výstavě Alberto Giacometti ve spolupráci s centrem choreografického rozvoje SE. S. TA v Korzu 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace

18.00 
Narozeniny Milana Grygara // koncert Los Amargados
Pražská skupina Los Amargados (Petr Vrba a George Cremaschi) oslaví výstavu Milana Grygara (a jeho narozeniny!) speciálním vystoupením v Malé dvoraně. Vrba a Cremaschi jsou poměrně dobře obeznámeni s Grygarovým dílem, protože s autorem spolupracovali na dvou předchozích projektech, z nichž jeden, 13 aforismů, byl také uveden ve Veletržním paláci. K této jedinečné akci se připojí dva perkusionisté, aby se mohly zapojit Grygarovy oblíbené nástroje: trumpeta, kontrabas a perkuse.

Prague group Los Amargados (Petr Vrba and George Cremaschi) will celebrate Milan Grygar's exhibition (and his birthday!) with a special performance in Malá dvorana. Vrba and Cremaschi are very familiar with the work of Mr. Grygar, having worked with him on two previous projects, one of which, 13 aforismů, was also performed at Veletržní palác. For this unique event they will be joined by two percussionists in order to work with Mr Grygar's favorite instruments: trumpet, contrabass and percussion. 

Cena: zdarma (součástí programu je vstup do výstavy)/ Doba trvání: cca 60–90 min. / místo konání Malá dvorana / bez rezervace 

ST 6. 11.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: V pohybu 
k výstavě Alberto Giacometti ve spolupráci s centrem choreografického rozvoje SE.S.TA v Korzu 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo / bez rezervace

18.30	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Alicí Němcovou
Cena: 330 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

PÁ 8. 11.
11.30 
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy PRO SENIORY
Cena: zdarma k platné vstupence a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před pokladnami / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 

8.30–16.00 
Seminář pro pedagogy MŠ: Galerie jako inspirace
8. a 22. 11. 2019 (celkem 11 hodin, 9.00–16.00 s přestávkou na oběd)
Cena: 1 400 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, studijní materiály, vstupné do expozic a výstav NGP, občerstvení) / Rezervace a přihlášky: vzdelavani@ngprague.cz

NE 10. 11.
10.30–12.00 a 14.00–15.30	 
Víkend: Zobrazit viděné 
k výstavě Alberto Giacometti s Hanou Dočkalovou a Terezou Jursovou
Cena: 90 Kč / osoba starší 4 roky / rezervace na GoOut

ST 13. 11.
18.30	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 330 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

NE 17. 11.
Volný vstup do sbírkových expozic NGP

10.30 Člověk 19. století, krátký komentář k nové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století s historičkou umění Markétou Čejkovou, 4. patro u návštěvnických výtahů
11.00 Svět člověka 19. století, krátký komentář k nové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století s historičkou umění Markétou Čejkovou, 4. patro u návštěvnických výtahů
11.30 Ideje 19. století, krátký komentář k nové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století s historičkou umění Markétou Čejkovou, 4. patro u návštěvnických výtahů
13.00 Epilog První republiky (J. Čapek, J. Heartfield), krátký komentář s historičkou umění Markétou Čejkovou, 3. patro u návštěvnických výtahů
14.00 Grafický kabinet Emil Filla – Herakles zápasí s býkem, komentovaná prohlídka s kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Adrianou Šmejkalovou, 2. patro u návštěvnických výtahů
15.35 Umění v době nesvobody I – čeští umělci za 2. světové války, krátký komentář s historičkou umění Markétou Ježkovou, 2. patro u návštěvnických výtahů
16.00 Umění v době nesvobody II – čeští umělci v 50.–70. letech 20. století, krátký komentář s historičkou umění Markétou Ježkovou, 2. patro u návštěvnických výtahů
16.30 Otevřený depozitář Umění Asie s Terezou Vaškovou, 1. patro u návštěvnických výtahů
Cena: zdarma 

16.00 Alberto Giacometti, komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Jitkou Šosovou, 
Cena: 330 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

ÚT 19. 11. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: FUGA 
Klárou Huškovou Smyczkovou a Michaelou Trpišovskou v Korzo 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace

ST 20. 11.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: FUGA 
s Klárou Huškovou Smyczkovou a Michaelou Trpišovskou v Korzo 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace

18.30	 
Petr Rezek – Socha spočívá v prázdnu
přednáška k výstavě Alberto Giacometti
Cena: zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy) / Doba trvání: 60-90 min. / místo setkání Korzo / bez rezervace 

ČT 21. 11.
10.30	
Zaměřeno na japonské umění
komentovaná prohlídka Otevřeného depozitáře Umění Asie pro seniory od 65 let s kurátorkou Janou Ryndovou
Při prohlídce Otevřeného depozitáře Umění Asie se zaměříme na japonské umění, a to na jeho užitnou stránku, design a motivy. V souvislosti s jednotlivými díly se dotkneme také fenoménu sběratelství a vlivu japonského umění na evropské prostředí.
Cena: zdarma k platné vstupence a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 

PÁ 22. 11. 
8.30–16.00 
Seminář pro pedagogy MŠ: Galerie jako inspirace
8. a 22. 11. 2019 (celkem 11 hodin, 9.00–16.00 s přestávkou na oběd)
Cena: 1 400 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, studijní materiály, vstupné do expozic a výstav NGP, občerstvení) / Rezervace a přihlášky: vzdelavani@ngprague.cz

NE 24. 11.
16.00	
Milan Grygar: 2019
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Lenkou Kerdovou
Cena: 200 Kč, snížené 130 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

ÚT 26. 11. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Umění je práce ke sbírkové expozici Umění 1938–současnost s Dagmar Chocholáčovou a Klárou Huškovou Smyczkovou 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace

18.00 
PIO & Jerome Noetinger
Zvuková performance a instalace francouzského elektronika ve spolupráci s Pražským improvizačním orchestrem.
Cena: 150 Kč / 100 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP (součástí programu není vstup do výstavy) / Doba trvání: cca 60-90 min. / místo konání Malá dvorana / bez rezervace na GoOut

ST 27. 11.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Umění je práce 
sbírkové expozici Umění 1938–současnost s Dagmar Chocholáčovou a Klárou Huškovou Smyczkovou v Korzo
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace

13.30	
Milan Grygar: 2019
komentovaná prohlídka výstavy pro seniory
Cena: zdarma k platné vstupence a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před pokladnami / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 

18.30
Performance Sophie Jung
Reakce na tělesnost, úzkost a další existenciální témata ze současných pozic.
Sophie Jung (žije v Londýně a Basileji) pracuje se sochou, performance a textem. Mezi její nedávné projekty a výstavy patří Äppärät v Ballroom Marfa, Paramount VS Tantamount v Kunsthalle Basel, Unmittelbare Konsequenzen v Kunst Halle Sankt Gallen, Come Fresh Hell nebo Fresh High Water v Blain Southern, London a také The Bigger Sleep v Kunstmuseum Basel | Gegenwart. V současné době pracuje na sochařském těle pro nadcházející samostatnou výstavu v kasinu Luxemburg. Její práce osciluje mezi formou a působením, pragmatismem a romantikou, zkoumáním přesnosti a magickou úctou. 
Cena: zdarma (součástí programu není vstup do výstavy) / Doba trvání: cca 30–45 min. / Místo setkání: Malá dvorana / Bez rezervace

ČT 28. 11. 
16.30
Josef Bolf: Tušení stínu
komentovaná prohlídka s historičkou umění Lenkou Brabcovou Kršiakovou 
Cena: 200 Kč, snížené 130 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

17.30 	
MID#11 a Jitka Hanzlová: Tišiny
komentovaná prohlídka s kurátorem výstav Adamem Budakem
Cena: 200 Kč/ 130 Kč pro studenty a seniory/ 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí u pokladen / rezervace na GoOut

SO 30. 11.  
16.30–19.30 
Vidění stínu – Spannungsbogen
Projekce dokumentárních filmů o Josefu Bolfovi a vstup do Bolfových obrazů pomocí virtuální reality.
Cena: zdarma / Doba trvání: 180 min. / Místo setkání: auditorium Centra pro současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500/25a 170 00 Praha 7 / rezervace na GoOut


__________________________________________________________________________ 

ŠTERNBERSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00 
Šternberský palác je momentálně uzavřen z důvodu revitalizace. Veřejnosti se opět otevře v roce 2020. 

PROGRAM
ST 20. 11. 
19.30 
Večery ve Šternberském paláci: Martin Cába & Vít Dvořáček
Kytarové DUO CD založené v roce 2016 vynikajícími studenty pražské HAMU (pod vedením Petra Seidla). Interpreti představí program z děl: A. de Lhoyera, M. Castelnuova-Tedesca, C. Domeniconiho a A. Piazzolly a „Nocturnal” od Benjamina Brittena.
Café NGP Šternberk / Rezervace entree@post.cz, 604 918 972 / Cena 200/150 Kč
__________________________________________________________________________ 

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).
Expozice bude otevřena od 6/11 2019. 

PROGRAM

NE 17. 11.
Volný vstup do sbírkových expozic NGP 

Tematické komentáře k vybraným dílům s kunsthistoričkou Šárkou Gandalovičovou
13.00 Simon Vouet – příběh s tragickým koncem
14.00 Juseppe de Ribera – příběh učence a lva
15.00 Lucas Cranach starší – příběh zničeného oltáře
16.00 Albrech Dürer – příběh obrazu z Benátek
Cena: zdarma / kapacita omezena – 30 osob / doba trvání: cca 30 min. / místo setkání: v přízemí u pokladen / 

__________________________________________________________________________ 

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. 

NE 17. 11.
Volný vstup do sbírkových expozic NGP 
10.05 
Salm Modern #1: Možnosti dialogu (Hans Bellmer, Jiří Černický, Andy Warhol, Nan Goldin) komentovaná prohlídka s historičkou umění Alicí Němcovou
zdarma / místo setkání dole u hlavního schodiště, Kinterova Démona růstu / bez rezervace     

11.15   
Salm Modern #1: Možnosti dialogu (Hans Bellmer, Jiří Černický, Andy Warhol, Nan Goldin)
komentovaná prohlídka s historičkou umění Alicí Němcovou
zdarma / místo setkání dole u hlavního schodiště, Kinterova Démona růstu / bez rezervace     

12.30   
Salm Modern #1: Možnosti dialogu (Hans Bellmer, Jiří Černický, Andy Warhol, Nan Goldin)
komentovaná prohlídka s historičkou umění Alicí Němcovou
zdarma / místo setkání dole u hlavního schodiště, Kinterova Démona růstu / bez rezervace     

__________________________________________________________________________ 

PALÁC KINSKÝCH 
 
Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211  
Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, neděle: 10–18 hodin středa, sobota: 10–20 hodin 
Vstupné: základní 280 Kč / snížené 150 Kč  
Bezbariérový vstup 
 
VÝSTAVA 
Václav Hollar a umění kresby 
Termín: 22. 11. 2019 – 23. 2. 2020 
Václav Hollar byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik, méně už jako kreslíř. Výstava bude vůbec poprvé zaměřena téměř výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků, jako například Jorise Hoefnagela, Matthäe Meriana st., Rembrandta van Rijn, Lamberta Doomera nebo Francise Place a dalších. 

PROGRAM  
ST 27.11. 
18.30
Václav Hollar a umění kresby
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Alenou Volrábovou
Cena: 270 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / doba trvání: cca 80 min. / místo setkání: před vstupem do výstavy / rezervace na GoOut

St 27.11. 
17.00
Václav Hollar a umění kresby 
Komentovaná prohlídka pro pedagogy s Alenou Kingham
Cena: zdarma pro pedagogy / doba trvání: cca 80 min. / místo setkání: před vstupem do výstavy / rezervace do 26.11. na ssueduc@ngprague.cz

čt 28.11. 
16.30 
Václav Hollar a umění kresby 
Komentovaná prohlídka pro pedagogy s Barborou Uchytilovou 
Cena: zdarma pro pedagogy / doba trvání: cca 80 min. / místo setkání: před vstupem do výstavy / rezervace do 27.11. na ssueduc@ngprague.cz

__________________________________________________________________________ 

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 

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

PROGRAM 

ST 13. 11.
18.00
Sv. Anežka Česká – osobnost a kult. Dlouhá cesta ke svatořečení
Komentovaná prohlídka se Štěpánkou Chlumskou k 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny 
Cena: zdarma / doba trvání: cca 90 min. / místo setkání: v přízemí u pokladny / bez rezervace

SO 16. 11.
14.00
Komentovaná prohlídka zahrad kláštera sv. Anežky České,
od jejíž kanonizace si v listopadu připomínáme 30 let
Prohlídka s kurátorkou NGP Štěpánkou Chlumskou a architekty Janem Roháčem a Bronislavem Stratilem (Roháč–Stratil, Architektonický ateliér)
Komentovaná prohlídka s členy širšího autorského týmu, který stojí za projektem revitalizace zahrad obklopujících objekt Anežského kláštera, které dnes tvoří zásadní kulturní i odpočinkovou „zelenou“ zónu na Starém Městě.
Cena: zdarma / místo setkání: v přízemí u pokladny / bez rezervace 

NE 17. 11.
Volný vstup do sbírkových expozic NGP 

15.00 
Klášter sv. Anežky České v běhu času
Komentovaná k prohlídka s Alenou Kingham k historii, architektuře a zakladatelce kláštera, od jejíž kanonizace si v listopadu připomínáme 30 let
Cena: zdarma / doba trvání: cca 60 min. / místo setkání: v přízemí u pokladen / bez rezervace

NE 24. 11.
10.30–12.00 a 14.00–15.30 
Víkend: Jak to bylo s Václavem IV. a lazebnicemi
Víkendová dílna v klášteře sv. Anežky České s Barborou Uchytilovou a Terezou Kohoutovou 
Cena: 90 Kč/1 osoba starší 5 let / místo setkání: pokladna / rezervace přes GoOut

__________________________________________________________________________ 

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA 
Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha  
 
__________________________________________________________________________ 
 

