NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM LISTOPAD 2018
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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, 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 do 26 let
__________________________________________________________________________

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz
Termín: 16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Pro Národní galerii Praha připravila Katharina Grosse velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a strukturální médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu pozdních dvacátých let. Wunderbild  je architektonický, prostorový obraz, který divák zabydluje vlastním tělem a myslí.

Záhada Čapkova koberce
Termín: 22. 8. – 25. 11. 2018
Čintamani a ptáci, proslulá kobercářská povídka české literatury, má jádro ve skutečném příběhu, který se udál v první polovině dvacátých let, kdy mezi rozmanitými zájmy a koníčky Karla Čapka zaujímaly významné místo orientální koberce. Sběratelský význam bílého anatoláku Čapek v jednom pražském obchodě rozpoznal a byl by ho rád sám koupil, na prodej však tehdy nedošlo. V roce 2014, asi devadesát let poté, co Čapek unikátní koberec obdivoval, se jej podařilo zařadit do sbírek Národní galerie Praha. Na výstavě se návštěvníci setkají i s koberci a dalšími exponáty z vily Karla Čapka, které pro tuto příležitost zapůjčila Městská část Praha 10.

Jiří Petrbok: Hořící srdce
Termín: 22. 8. – 2. 12. 2018 
Výstavu tvoří čtyři základní témata spojená s domovem, od čistě osobní roviny po obecnější vnímání domova, jako specificky definovaného místa. To místo se postupně rozšiřuje a ze soukromí vcházíme do světa, který je bohatý, ale i nepřehledný a záhadný či dokonce strašlivý. Výstava představuje zejména nové práce, které zatím nebyly na veřejnosti představeny.

KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce
Termín: 22. 8. – 6. 1. 2019
Výstava a prostorová video instalace fotografií Josefa Koudelky & archivních záběrů Jana Němce je prezentována u příležitosti 50. výročí invaze a vychází ze stejnojmenné knihy, která byla dosud publikována ve dvanácti jazykových mutacích.

Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Výstava volně souvisí s výročím vzniku Československa a jejím cílem je zamyslet se nad stereotypy spojenými s prezentací historických událostí. Soustředí se na práce na papíře jako médium, které může prostředkovat konkrétní (a aktuální) okamžik – prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických záznamů či časopiseckých ilustrací – kdy za použití stejných prostředků lze současně prezentovat jak oficiální či oficializovaný pohled na danou událost, tak i jeho pravý opak.

Introducing Valentýna Janů: I’m sry
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Projekt zavádí diváka do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se kdy dopustil. Předměty a obrazy vstupují v dialog s uklidňující hudbou českého hudebníka dné. Prostřednictvím intimní situace se vyslovují k nekončícímu seznamu všednodenních výčitek, ať už vědomých, či nevědomých, a současně fungují jako lék na černé svědomí.

Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson, THE STAIRS
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
THE STAIRS jsou poezií v pohybu napsanou islandským umělcem Egillem Sæbjörnssonem. Samočinně generované video vzniklé přímo pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou a improvizací. Jako takové se Sæbjörnssonovo kontemplativní dílo stává zamyšlením nad odlišnostmi a opakováním, jež řídí rutinní běh našeho života. Koule přicházejí tu a tam, nestejným tempem a v nepravidelném rytmu, jako částice v prostoru nebo dešťové kapky za podzimního dne…

Moving Image Department #9: Touha v jazyce
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Devátou kapitolou Moving Image Department je „konverzační kus“ per se, v němž se protagonisté/umělci zabývají krajinou jazyka, jeho performativním potenciálem a hranicemi vyjadřování. Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci. 

Otevřený depozitář Umění Asie
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí 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. Další zpřístupnění otevřeného depozitáře se plánuje na léto 2019. 

Jan Preisler (1872–1918) Nově objevené obrazy
Termín: 4. 10. 2018 – 1. 1. 2019
U příležitosti výročí Preislerova úmrtí představuje Národní galerie Praha dva obrazy, které byly dlouhou dobu neznámé a více než sto let nebyly vystavené. Malby Tři dívky v lese i Primavera zaujímají díky svému formátu i mimořádné výtvarné kvalitě v kontextu Preislerova díla zcela zásadní místo a významně obohacují poznání vrcholné tvorby tohoto umělce. 

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
1850–1900: České moderní umění 
Expozice sleduje zrod českého moderního umění prostřednictvím silných uměleckých generací i osobností – realistů Viktora Barvitia a Karla Purkyně, generace Národního divadla – Františka Ženíška, Josefa Václava Myslbeka, Vojtěcha Hynaise – i tvůrců secesně-symbolistních – Alfonse Muchy či Maxe Pirnera. Zakladatelskou generaci moderního umění reprezentují Antonín Slavíček, Jan Preisler či Max Švabinský.

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 
PÁ 2. 11
09:00 Seminář pro pedagogy: Galerie jako inspirace
Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol a volnočasové pedagogy v předškolním vzdělávání.
Cena: 1 400 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, studijní materiály, vstupné do expozic a výstav NGP, občerstvení) / Doba trvání: 2 dny - 11 hod. (celkově)  / Rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

ST 7. 11.
17.30 Seminář: Znalectví orientálních koberců 
Speciální seminář pro začínající sběratele a milovníky orientálních koberců. Pod vedením Zdenky Klimtové si účastníci prakticky, na ukázkách skutečných koberců, osvojí řadu znaleckých postupů, naučí se jak hodnotit a rozeznat kvalitní kusy, a v neposlední řadě se dozví i zajímavosti ze světa obchodu s koberci v Asii i u nás.  			 
Cena: 250/150 Kč / Doba trvání: 120 min / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz	

ČT 8. 11.
16.30 Záhada Čapkova koberce
komentovaná prohlídka s kurátorkou Zdenkou Klimtovou
Cena: zdarma k platné vstupence  / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: 4. patro u návštěvnických výtahů. Bez rezervace.

SO 10. 11. 
11.00–17.00 	Brouk Pytlík a kde domov můj – tvůrčí dílna pro mládež 12–16 let
Výstava Jíří Petrbok: Hořící srdce nenechává diváka v klidu, útočí nejen na jeho smysly,  ale i na zakódované představy o světě, předkládá zdánlivě neškodné motivy v nečekaných, takřka brutálních konsekvencích, hraje si a provokuje. 
Výtvarná reflexe výstavy se zaměří na různé malířské techniky a experimentální malbu. Použití akrylu, tempery i akvarelu doplní práce s šablonami na různé druhy formátů i podkladů (papír, plátno, dřevo). Dají se tyto techniky použít dohromady? Podobně jako autor Jiří Petrbok si pohrajeme s tématem  domova a českých pohádkových postav, ale každý dle vlastního založení a tvůrčí imaginace.
Cena: 300 Kč za osobu / Doba trvání: 7 hodin. / Místo setkání: u pokladen / Rezervace nutná: sp.educ@ngprague.cz

NE 11. 11.
14.00 Víkend: Re(d)akce 
s Janou Domšovou a Annou Zajícovou k výstavě Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin. Vejdi, reaguj na situaci, zaznamenej, hledej pravdu, interpretuj, spoj obraz a text. Tvůj příspěvek bude chycen v informační síti naší Re(d)akce.  
Cena: 90 Kč, Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: u pokladen Rezervace nutná: vzdelavani@ngprague.cz
15.00 Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: 80/50 Kč, Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: 1. patro / Bez rezervace

ST 14. 11.
10.30–11.30, 13.00–14.00, 15.30–16.30 Herna: Fraktál a jak dál? pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let externí program k výstavě František Kupka 1981–1957 s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Malé dvoraně 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  
18.00 Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Markétou Dlábkovou 
Cena: 80/50 Kč / Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: 1. patro / Bez rezervace
19.00 1918–1938: První republika 
komentovaná prohlídka s kurátorkou Ladou Hubatovou-Vackovou k nové sbírkové expozici 
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: 3. patro / Bez rezervace

ČT 15. 11. 
16.30 Obyčejný život Karla Čapka
přednášející: Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě
Cena: zdarma / Doba trvání: 60–75 min. / Místo setkání: 4. patro v prostoru výstavy. Bez rezervace.

PÁ 16. 11
15:30 Seminář pro pedagogy: Galerie jako inspirace
Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol a volnočasové pedagogy v předškolním vzdělávání.
Cena: 1 400 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, studijní materiály, vstupné do expozic a výstav NGP, občerstvení) / Doba trvání: 2 dny – 11 hod. (celkově)  / Rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

SO 17. 11.
11.00 Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin 
s historičkou umění Markétou Čejkovou 
Cena: zdarma
14.00 Jíří Petrbok: Hořící srdce
komentovaná prohlídka výstavy s Lenkou Kršiakovou-Brabcovou 
Cena: zdarma
15.00	Umění v době nesvobody – čeští umělci za 2. světové války
komentovaná prohlídka expozice ve 2. patře
Cena: zdarma 
16.00 Otevřený depozitář Umění Asie
Nově zpřístupněný otevřený depozitář Umění Asie je ojedinělým projektem, který návštěvníkům přiblíží asijské umění ze sbírek Národní galerie nikoliv formou sbírkové expozice, ale v prostoru depozitáře. Zde jsou díla umístěná způsobem, jenž umožňuje hlubší studium a komparaci předmětů z různých asijských regionů a myšlenkových systémů. Lektorka Tereza Vašková seznámí návštěvníky s exponáty vztahujícími se k náboženským a myšlenkovým systémům asijských kultur a s vystavenými díly užitého a dekorativního umění.
Místo setkání: otevřený depozitář Umění Asie / Doba trvání: 45 minut / Cena: zdarma.

NE 18. 11.
10.30 a 14.30	Víkend: Báje a hádanky (6–14 let) 
s galerijními pedagožkami Olgou Fadlí Pětivokou a Alenou Kingham (k výstavě Záhada Čapkova koberce		   
Cena: 90 Kč za 1 osobu starší 6 let / Doba trvání: 180 min. / Rezervace nutná
15.30 Záhada Čapkova koberce
komentovaná prohlídka s kurátorkou Zdenkou Klimtovou
Cena: zdarma k platné vstupence  / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: 4. patro u návštěvnických výtahů. Bez rezervace.
16.30 Jak bylo za Husáka? – Příběhy normalizace
Poslední dvacetiletí komunistického režimu v Československu (neboli období normalizace a poté rozkladu na konci osmdesátých let) je v mnoha ohledech určující i pro dnešek. Zatímco pamětníků padesátých let je již velmi málo, v normalizačním režimu vyrostla generace lidí, kteří jsou dnes na vrcholu sil. Jak na nahrávkách Post Bellum vzpomínají tehdejší političtí vězni, disidenti, řadoví komunisté, oficiální novináři nebo třeba vojáci? Komentované promítání připravil Adam Drda.
Cena: zdarma

ÚT 20. 11.
18.00–21.00 ArteduTalk 
formát, při kterém vystoupí pět úspěšných osobností z neumělecké sféry, které se zasloužily o podporu umění, či si nechaly umění vstoupit do života jako jeho nedílnou součást. 
Místo konání: Studio hrdinů
Cena: zdarma / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz 

ST 28. 11.
10.30–11.30, 13.00–14.00, 15.30–16.30 Herna Speciál pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2018 s finalistkou Adélou Součkovou a s lektorkou Dášou Chocholáčovou v Malé dvoraně
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ČT 29. 11.
16.30–19.30 Srdcové menu 
Návštěva výstavy s Lenkou Kršiakvou Brabcovou a happeningová akce na Akademii výtvarných umění v Atelieru kresby – škole Jiřího Petrboka. 
Cena: 300 Kč za osobu / Doba trvání: 180 min. / Místo setkání: u pokladen Rezervace nutná: sp.educ@ngprague.cz. 
16.30 Sběratelé japonských dřevořezů
Odborná přednáška ředitelky Sbírky umění Asie a Afriky Markéty Hánové
Tradici sběratelství japonského dřevořezu lze u nás sledovat zhruba od poslední třetiny 19. století. Dřevořezy sbírala různorodá společenská paleta osobností, v níž vynikali výtvarní umělci a literáti. Přednáška představí některé sběratele a dřevořezy z jejich původních sbírek.
Místo setkání: otevřený depozitář Umění Asie, Doba trvání: 60 minut, Cena: zdarma 
__________________________________________________________________________

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

VÝSTAVY
Simon Luttichuys – Zátiší se zlatým pohárem a růžemi
Termín: 11. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Dnes nepříliš známý malíř Simon Luttichuys (1610–1661) byl ve své době vyhledávaným umělcem. Patřil k autorům zátiší, které zobrazuje luxusní, exotické předměty. Tyto dekorativní kompozice, označované také jako sběratelův sen, patřily v Nizozemí 17. století k oblíbenému druhu malby. Jeho zátiší lze obdivovat v souvislosti s tvorbou mladšího malíře Willema Kalfa, jehož dílo je ve Šternberském paláci také vystaveno, a sice ve stejném sále naproti. 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka 
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.

PROGRAM  
Ne 4. 11. 
15.30–16.30
Holandská zátiší a Simon Luttichuys – Zátiší se zlatým pohárem a růžemi
Komentovaná prohlídka s Jitkou Handlovou
Cena: zdarma k platné vstupence Doba trvání: 1 hodina / Místo setkání: pokladna paláce Rezervace není nutná

SO 17.11. 
11.00–12.00
Mistři evropské malby: Alessandro Allori – Anatomie aktu 
přednáška s dataprojekcí s kurátorkou Lucií Němečkovou
Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 1 hodina / Místo setkání: 2. patro atelier / Rezervace není nutná

ST 28. 11.
19.00 Večery ve Šternberském paláci: IMPROVIZACE aneb (pra)zdroj hudebního umění
Ciaccone, passacaglie a jiné fantazie barokních mistrů: G. B. Fontana, G.Finger, G. B. Buonamente, M. Mielczewski, B. Marini, H. Purcell 
Musica Florea – komorní sbor, Marek Štryncl – umělecký vedoucí
Rezervace +420 604 918 972 / Cena 200/150 Kč 
__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Giambattista Tiepolo a synové
Termín: 4. 10. 2018 – 6. 1. 2019 
K nejuznávanějším benátským tvůrcům patřil v 18. století Giambattista Tiepolo, který díky reputaci vynikajícího umělce získával zakázky, které patřily k nejprestižnějším uměleckým počinům doby. Ačkoliv je Giambattistova malířská tvorba rozsáhlá a rozmanitá, grafické umění je v jeho díle zastoupeno pouhými třiceti osmi grafikami. Přestože se nejedná o velké číslo, Tiepolo v těchto listech dosáhl takové žánrové a tvůrčí originality, díky níž jsou jeho lepty řazeny k nejvýznamnějším počinům grafické tvorby v Itálii 18. století. 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
Expozice představuje nejvýznamnější díla českého baroka i soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Vystavena jsou špičková díla Karla Škréty, Jana Kupeckého, Václava Vavřince Reinera i Petra Brandla, největšího malíře domácího baroka vůbec.

Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka
Expozice odlitků barokních soch je opatřena popiskami v Braillově bodovém písmu a zvětšeném černotisku.

Císařská zbrojnice
Pod unikátním barokním krovem paláce je k vidění expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu.

PROGRAM  

ČT 1. 11. 
16.30 Pohled do zákulisí vzniku Brandlových děl – technika malby (Adam Pokorný)
Brandlův malířský styl byl odrazem jeho individuality - byl dynamický a  nespoutaný. V rámci jednoho obrazu se můžeme setkat s několika malířskými přístupy. Přednáška se bude věnovat technickým aspektům Brandlovy malby, jako například typy použitých podložek a podkladů, způsob výstavby malby nebo používaným pigmentům a pojidel. 
Cena: 80/50 Kč / Místo setkání: 2. patro – přednáškový sál / Délka trvání: cca 90 min
/ Rezervace nutná: ssueduc@ngprague.cz

ČT 8. 11. 
16.30 Malíř tváří – Brandl jako portrétista (Andrea Steckerová)
Přednáška představí významnou složku tvorby Petra Brandla - totiž portréty. Ty nejen dokazují, že byl výborným pozorovatelem tváří svých modelů, ale vystihl i jejich duševní rozpoložení. Portréty současně ukazují, že mezi Brandlovu klientelu náležely významné osobnosti doby baroka jako například hrabata František Antonín Špork a František Josef Černín, či břevnovsko-broumovský opat Daniel Zinke. Zmíněn bude také velmi zajímavý soubor malířových vlastních podobizen.
Cena: 80/50 Kč / Místo setkání: 2. patro – přednáškový sál / Délka trvání: cca 90 min
/ Rezervace nutná: ssueduc@ngprague.cz

ČT 22. 11. 
16.30 Petr Brandl mezi pražskými měšťany – o malíři, jeho rodině, sousedech a přátelích (Radka Heisslerová)
Jaký byl Petr Brandl v roli manžela nebo otce? Jak malíř vycházel se svými kolegy? A kdo patřil k jeho přátelům? Odpovědi (nejen) na tyto otázky přinese přednáška, která se zaměří na sociální vazby a kontakty jednoho z našich nejznámějších barokních umělců.
Cena: 80/50 Kč / Místo setkání: 2. patro – přednáškový sál / Délka trvání: cca 90 min
/ Rezervace nutná: ssueduc@ngprague.cz

NE 25. 11. 
14.00 Víkend: Ve svitu temnosvitu
Proč se baroku říká „temné" a jak mohl malíř pracovat ve svitu svíčky? Co je bolus a jak se maluje při kontrastním osvícení? Přijďte, a provedeme vás světly i stíny barokní malby. 
Lektoři: Jana Klímová, Jana Domšová
Cena: 90 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: pokladna /
Rezervace nutná: ssueduc@ngprague.cz

Dále nabízíme:
Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
Pracovní listy Návštěva v ptačí říši a Cesta barokem s věrným přítelem pro děti ve věku 3–6 let a 7–11 let k vyzvednutí ke vstupence zdarma na pokladně. V češtině i angličtině.

Hmatová expozice Doteky baroka nejen pro nevidomé
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře.
Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce.
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.

__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77
Termín: 14. 3. 2017 – 19. 1. 2019
Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.
Vstupné: 120 Kč / 60 Kč 
__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: momentálně uzavřeno
Bezbariérový vstup

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu vzdelavani@ngprague.cz nebo 224 301 003.

VÝSTAVA
Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
Termín: 16. 11. 2018 – 17. 3. 2019
Bretaň odjakživa přitahovala výtvarné umělce a na přelomu století se díky pontavenské škole stala významným uměleckým centrem moderního umění, kam se sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby. Pravidelně do Bretaně jezdili i umělci českého původ, několik málo z nich se tam i na čas usadilo. Výstava zmapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850–1950 a zhodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak její jedinečnost.

__________________________________________________________________________

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
12. a 13. 11.
19.30 Tomáš Kačo: C. Bechstein
Hybatelé rezonance – klavírní recitály 
Více na www.klavirnirecitaly.cz 

PÁ 16. 11. 
19.30 Koncert keltské skupiny BRAN
k výstavě Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950.
ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Francouzskou komorou 
Cena: 190 Kč (předprodej na GoOut)

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu ak.educ@ngprague.cz nebo telefonních číslech 221 879 217, 221 879 225

__________________________________________________________________________

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: denně 10.00–18.00, středa 10.00–20.00

VÝSTAVA 
František Kupka 1871–1957
Termín: 07. 9.2018 – 20. 1. 2019
Výstava připravená ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách představí dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Podařilo se sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů. Pražská výstava vedle děl ze sbírek Národní galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny.

PROGRAM 
ČT 1. 11.
18.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka s kurátorkou a historičkou umění Annou Pravdovou 		 
Rezervace nutná (obsazeno)

NE 4. 11.
10.30–11.30 a 14.00–15.00	Víkend: Prolez kupkou k výstavě František Kupka (1871-1957) s Annou Kotrbovou Rejchrtovou 		
Rezervace nutná (obsazeno)

ST 7. 11.
18.00 Kupka jako kreslíř a ilustrátor (Markéta Theinhardt)
přednáška na IFP (Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35)	
Rezervace nutná reservations.kupka@ifp.cz

NE 11. 11.
15.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka výstavy s Michaelou Vrchotovou 	
Rezervace nutná (obsazeno)
10.30–11.30 a 13.30–14.30	Víkend: Prolez kupkou k výstavě František Kupka (1871-1957) s Terezou Jursovou 		
Rezervace nutná 

NE 18. 11.
Rezervace nutná (obsazeno)
10.30–11.30 a 14.00–15.00	Víkend: Prolez kupkou k výstavě František Kupka (1871-1957) s Annou Kotrbovou Rejchrtovou 		
Rezervace nutná 

ST 21. 11.
18.00 Za hranicí viditelného: podoby evropské abstrakce kolem 1915 (Tomáš Winter)
přednáška k výstavě Františka Kupky 	
Rezervace nutná (obsazeno)

ČT 29. 11.
19.00 Já, Kupka –  hudebně-vizuální performance 
Ba:zel je experimentální hudební projekt mladých umělců Eweliny Chiu a Daniela Vlčka. Elektronická hudba prodchnutá potemnělou melancholií bude spojena s performativním přednesem o tvoření ve výtvarném umění Františka Kupky. Ocitneme se v prostoru snění o možnostech člověka v nekonečném vesmíru. Současně hlas samotného Františka Kupky na dobové nahrávce z padesátých let minulého století dovolí divákovi nahlédnout do neklidné mysli jedinečného průkopníka abstraktní malby. Zvukovou performance doplní videoprojekce a vybrané texty Františka Kupky v podání Petra Hanáka. Režie: Klára Vavříková
Cena: zdarma k platné vstupence / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz 

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu vzdelavani@ngprague.cz nebo 224 301 003
__________________________________________________________________________



