 	

 	

 	

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 
PROGRAM ŘÍJEN 2019 
 
Staroměstské náměstí 12, Praha 1 
www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague 
224 301 122, info@ngprague.cz" info@ngprague.cz
 
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 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
 
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  

ÚT 1. 10. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Veletržní City 
k tématu architektury s Klárou Huškovou Smyczkovou a Michaelou Trpišovskou v Korzu
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace / v rámci festivalu Den architektury 2019

16.30 
Workshop s LEGO®: Mezi nebem a zemí
Snili jste někdy o tom, jak domem prorůstá strom? O domě pod vodou? O domě levitujícím ve vzduchu? Zkusíme pomocí kostiček LEGO® vytvořit stavby na vodě i pod vodou, ve vzduchu i ve větvích. Inspirujeme se architekturou, která reaguje i na extrémní environmentální podmínky. Workshop připravily lektorky Národní galerie Praha Ida Muráňová, Klára Hušková Smyczková, Barbora Škaloudová, Michaela Trpišovská.
Program vznikl v rámci podpory myšlenky #learningthroughplay (učení hrou) ve spolupráci se společností LEGO.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 90 min. / místo setkání: v přízemí u pokladen  / rezervace nutná na GoOut.cz / v rámci festivalu Den architektury 2019

ST 2. 10. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Veletržní City 
k tématu architektury s Klárou Huškovou Smyczkovou a Michaelou Trpišovskou v Korzu
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace / v rámci festivalu Den architektury 2019

ČT 3. 10. 
16.00 
Radomíra Sedláková: Pražská architektura 1989–2018
Přednáška kurátorky sbírky architektury Radomíry Sedlákové.
Před 30 lety se nejen změnila česká společnost, ale také podmínky pro tvorbu architektury. Skončily státní i družstevní projektové organizace, architekti se stali vskutku volnými tvůrci. Očekávalo se, že česká architektura rozkvete, zařadí se do evropského vývoje, a nebude tam v nevýznamné poloze. Na počátku bylo opojení volností, které vedlo v rámci uvolněného postmodernismu až k tvarové bezuzdnosti, jež však ihned byla doprovázena na funkcionalismus navazující askezí. Postupně se obě linie zklidnily, rozvíjely se vedle sebe a zdálo se, že očekávání budou naplněna. Ovšem v novém tisíciletí nastal zlom, kdy architektura se stala spíše spotřebním zbožím, jehož hodnoty se měřily uplatněním na trhu nemovitostí. Jak je to nyní – jak se dá zobecnit 30 let dějin architektury (období o 10 let delší než oslavovaná První republika). A co bude dál? Potřebuje vůbec současná společnost hodnotnou kvalitní architekturu? Pokud ne, tak proč přesto vzniká? Pokud ano, proč vzniká tolik bezvýrazných staveb?
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí u pokladen  / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / v rámci festivalu Den architektury 2019

16.30 
Workshop s LEGO®: Mezi nebem a zemí
Snili jste někdy o tom, jak domem prorůstá strom? O domě pod vodou? O domě levitujícím ve vzduchu? Zkusíme pomocí kostiček LEGO® vytvořit stavby na vodě i pod vodou, ve vzduchu i ve větvích. Inspirujeme se architekturou, která reaguje i na extrémní environmentální podmínky. Workshop připravily lektorky Národní galerie Praha Ida Muráňová, Klára Hušková Smyczková, Barbora Škaloudová, Michaela Trpišovská.
Program vznikl v rámci podpory myšlenky #learningthroughplay (učení hrou) ve spolupráci se společností LEGO.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 90 min. / místo setkání: v přízemí u pokladen  / rezervace nutná na GoOut.cz / v rámci festivalu Den architektury 2019

18.15
Projekce filmu: Budoucí palác
Film Budoucí palác bude uveden 3. 10. v Malém sále kina Světozor v rámci festivalu Film a architektura. Jádrem programu osmého ročníku festivalu budou celovečerní autorské filmy českých i zahraničních tvůrců se zaměřením na architekturu a design. Zdůrazněno bude výročí založení Bauhausu jako důležitého mezníku nejen v architektonických dějinách. Veletržní palác jako ikona Funkcionalismu nebude chybět. Film vznikl ve spolupráci NGP s Kolmo a Loom the Moon. Předfilm k snímku Evropský architekt Bohuslav Fuchs v rámci festivalu Film a architektura v Kině Světozor.
Cena: 130/110 Kč / Kino Světozor (Malý sál) / rezervace přes Kino Světozor www.kinosvetozor.cz / v rámci festivalu Den architektury 2019

PÁ 4. 10.
18.00 
Diskuze: Svobodná architektura? 30 let architektury v Čechách
Hosté: Lenka Burgerová, Marie Kordovská, Petr Kratochvíl, Osamu Okamura, Yvette Vašourková 
Moderace: Helena Doudová (kurátorka sbírky architektury NGP)

Národní galerie Praha u příležitosti Dne Architektury zve k diskusi architekty, teoretiky, historiky a aktivisty, aby vzájemně konfrontovali své pohledy na vývoj architektury po roce 1989. Tématem budou možnosti a hranice svobody, jaká jsou hlavní pozitiva a hlavní negativa uplynulého vývoje. Není cílem plné zhodnocení, spíše vytyčení hranic a extrémů. Ve středu zájmu stojí změněné politicko-společenské podmínky pro architektonickou tvorbu, i otázka, jak zajistit prostředí pro českou architekturu do budoucna, aby se prosadila v evropském měřítku. Diskuse usiluje o diverzifikovaný, multigenerační pohled, dvou až tří různých věkových kategorií a zastoupení žen-architektek.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60–90 min. / místo setkání: Malá dvorana  / bez rezervace / v rámci festivalu Den architektury 2019

NE 6. 10. 
10.00, 11.30, 14.00, 16.00
Komentované prohlídky Veletržního paláce
Cena: zdarma / kapacita omezena / doba trvání: cca 45 min. / místo setkání: v přízemí u pokladen / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 / v rámci festivalu Den architektury 2019

ČT 3. 10. – SO 5. 10. 
Lunchmeat Festival v NGP  
Input Symposium On Digital Arts & Korzo Safe Space / Exhibition 
Více informací na www.lunchmeatfestival.cz 

NE 6. 10.
10.30–12.00 a 14.00–15.30 
Víkend: Zobrazit viděné k výstavě Alberto Giacometti
Cena: 90 Kč/1 osoba starší 4 let / místo setkání: pokladna / rezervace přes GoOut 

16.00	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou 
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 8. 10. 
10.30–11.30 a 15.30-16.30 
Herna: BIGG Gr… 
k výstavě Milan Grygar: 2019 s Klárou Huškovou Smyczkovou a Veronikou Výprachtickou v Korzu 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

ST 9. 10.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: BIGG Gr… 
k výstavě Milan Grygar 2019 s Klárou Huškovou Smyczkovou a Veronikou Výprachtickou v Korzu 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

13.00	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy PRO SENIORY s historičkou umění Markétou Ježkovou
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 

18.30	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou
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

ČT 10. 10.
16.30	
Face to face s Josefem Bolfem a Otto M. Urbanem 
K výstavě Josef Bolf: Tušení stínu s umělcem Josefem Bolfem a kurátorem výstavy Otto M. Urbanem
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

NE 13. 10.
10.30–12.00 a 14.00–15.30	 
Víkend: Zobrazit viděné k výstavě Alberto Giacometti 
Cena: 90 Kč / 1 osoba starší 4 let / rezervace přes GouOut

ÚT 15. 10. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Ve své kůži 
k výstavě Introducing Sara Enrico s Blankou Kafkovou v Korzo
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

ST 16. 10. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Ve své kůži 
k výstavě Introducing Sara Enrico s Blankou Kafkovou v Korzo
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

17.00	
Komentovaná prohlídka výstavy Milan Grygar 2019 pro pedagogy 
s historičkou umění Alicí Němcovou  
Cena: pro pedagogy zdarma / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz 

18.30	
Přednáška Ivy Mladičové: Mezi bytím a nebytím | Alberto Giacometti
Cena: zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy) / Doba trvání: 60-90 min. / Místo setkání: Korzo / Bez rezervace

ÚT 22. 10. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Citlivá oblast 
k výstavě Josef Bolf: Tušení stínu s Michaelou Trpišovskou v Korzu
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

ST 23. 10.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Citlivá oblast 
k výstavě Josef Bolf: Tušení stínu s Michaelou Trpišovskou v Korzu
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

18.30	 
Komentovaná prohlídka výstavy Milan Grygar: 2019
s kurátorem výstavy Michalem Novotným
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

PO 28. 10. 
Volný vstup do sbírkových expozic NGP

14.00–17.00 
Otevřený workshop pro širokou veřejnost 
ke sbírkové expozici 1918-1938: První republika s Dagmar Chocholáčovou a Klárou Huškovou Smyczkovou 
Cena: zdarma / místo setkání v expozici v 1. patře / bez rezervace 

14.30    
Komentovaná prohlídka grafického kabinetu Emil Filla – Herakles zápasí s býkem s kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Adrianou Šmejkalovou
Cena: zdarma / místo setkání v expozici v 2. patře / bez rezervace 

12.00–17.30 
Krátké komentáře v expozici 1918–1939: První republika s historičkou umění Jitkou Šosovou: UMĚLECKÉ REVOLUCE
Moderní umělci v průběhu 20. století překračovali řadu pravidel a ustálených zvyklostí. Výsledkem byly umělecké revoluce, které zásadně proměnily chápání výtvarného umění. Přijďte zjistit, co všechno může umělecké dílo znamenat!

12.00 Kubistický rozklad prostoru Pabla Picassa a Georgese Braqua
12.30 Moderní krajina Bohumila Kubišty
13.00 Občanský design první republiky
13.30 Město Milady Marešové
14.00 Abstrakce Antona Jasusche
15.00 Sochy pro novou republiku Otto Gutfreunda
15.30 Praha Oskara Kokoschky
16.00 Eletrické umění Zdenka Pešánka
16.30 Sny Toyen
17.00 Slovensko Ľudovíta Fully

Cena: zdarma / místo setkání: ve 3. patře u návštěvnických výtahů / bez rezervace 

ÚT 29. 10. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Ve smyslu nesmyslu ke sbírkové expozici 1918-1938: První republika s Dagmar Chocholáčovou a Klárou Huškovou Smyczkovou v Korzo 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

ST 30. 10.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Ve smyslu nesmyslu ke sbírkové expozici 1918-1938: První republika s Dagmar Chocholáčovou a Klárou Huškovou Smyczkovou v Korzo 
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Korzo Veletržního paláce / bez rezervace

18.30 
Fresh Eye: Obraz versus perspektiva
Již od doby renesance představuje perspektiva dominantní způsob vidění světa v západní vizuální kultuře a umění, který nejeden avantgardní umělecký směr, ale také tvorba Alberta Giacomettiho a dalších autorů kladoucích důraz na subjektivitu vidění, vystavili kritice. Jakou výzvou jsou pro perspektivní vidění světa nové vizualizační technologie, např. augmentovaná či virtuální realita a umělecké projekty, které jich využívají? Na otázky odpoví společný přednáškový a diskuzní večer Národní galerie Praha a Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye.
Cena: zdarma (součástí programu není vstup do výstavy) / Doba trvání: cca 60–90 min. / místo setkání Korzo / bez rezervace

ČT 31. 10. 
16.30	
Komentovaná prohlídka výstavy Josef Bolf: Tušení stínu
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


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 

__________________________________________________________________________ 

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 25. 9. 
19.30 
Večery ve Šternberském paláci: Benátské umělkyně, kurtizány a můzy 
Gaspara Stampa, Barbara Strozzi a Veronica Franco
Café NGP Šternberk / Rezervace entree@post.cz, 604 918 972 / Cena 200/150 Kč 
__________________________________________________________________________ 

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. 
    
PO 28. 10. 
Krátké komentáře v expozici Možnosti dialogu
10.00 Vídenští akcionisté v dialogu s Antony Gormleym a Carolee Schneemann 
s historičkou umění Alicí Němcovou
10.30 Madeleine Berkhemer v dialogu s Hansem Bellmarem a Katarzynou Kozyrou 
s historičkou umění Alicí Němcovou
11.00 Nan Goldin v dialogu Yayoi Kusamou 
s historičkou umění Alicí Němcovou
11.30 Jiří Černický v dialogu A. K. Dolven 
s historičkou umění Alicí Němcovou
12.00 Kateřina Šedá v dialogu s Christianem Boltanskim 
s historičkou umění Alicí Němcovou
12.30 Dan Flavin v dialogu se Stanislavem Kolíbalem 
s historičkou umění Alicí Němcovou
Cena: volný vstup do sbírkových expozic NGP / Doba trvání: cca 15–30 min. / Místo setkání: v přízemí u hlavního schodiště – Kinterova Démona růstu. 

__________________________________________________________________________ 

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

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ 
 
U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 
 
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 2. 10. 
18.00
Doba Václava IV. aneb lekce z architektury
Přednáška s dataprojekcí s Klárou Benešovskou (Ústav dějin umění AVČR). 
Architektonická tvorba v době Václava IV. dosáhla tak jako ostatní druhy umění svého vrcholu. Zásadně k tomu přispěl vznik vysoce kvalitní huti při stavbě katedrály sv. Víta (1344–1420), soustřeďující na jednom místě všestranné řemeslníky-umělce, přinášející sem zkušenosti ze všech částí Evropy. Po smrti Karla IV. pokračovala dostavba všech velkých projektů i za vlády jeho syna Václava IV. – dlouhá tradice nabízela nepřebernou škálu forem a promyšlených technologií. 	
Přednáška je součástí cyklu programů k 600. výročí od smrti Václava IV.
Cena: zdarma / místo setkání u pokladen / bez rezervace / v rámci festivalu Den architektury 2019

NE 6. 10. 
14.00
Komentovaná prohlídka zahrad Anežského kláštera 
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 u pokladen / bez rezervace / v rámci festivalu Den architektury 2019

SO 19. 10.
15.00
Cyklus k 600. výročí smrti Václava IV.: Exkurze do kostela sv. Jakuba v Libiši s Ondřejem Faktorem
Neznámí umělci, kteří zřejmě prošli dvorským školením, obohatili na sklonku 14. století kostel sv. Jakuba v Libiši u Neratovic nedaleko Prahy poutavými malbami. Ty v relativně dobrém stavu dochování pokrývají všechny stěny uvnitř kostela a společně s oltářní archou a dalšími prvky nám umožňují vytvořit si ucelenou představu o výbavě tehdejších chrámů. 
Cena: 70 Kč / místo setkání v Libiši u kostela / rezervace na ondrej.faktor@ngprague.cz

PO 28. 10. 
15.00
Mistr Třeboňského oltáře
Krátký komentář s Barborou Uchytilovou
Cena: zdarma / místo setkání u pokladny / bez rezervace 
__________________________________________________________________________ 

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA 
Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha  
 
__________________________________________________________________________ 
 

