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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ÚNOR 2019

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, 
www.facebook.com/NGPrague
info@ngprague.cz" 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: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz
Termín: 16. 2. 2018 – 31. 3. 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.

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. 

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 
NGP 223 | 2.–3. 2. 2019
Oslavy 223. výročí od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní galerie Praha, vstup do sbírkových expozic a na doprovodné programy zdarma 

ST 6. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Vytrub to! k dílu Karla Nepraše s Blankou Kafkovou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ČT 7. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: Vytrub to! k dílu Karla Nepraše s Blankou Kafkovou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ST 13. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: Divooké tvary k expozici Umění po roce 1938 s Michaelou Trpišovskou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ČT 14. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: Divooké tvary k expozici Umění po roce 1938  s Michaelou Trpišovskou v Korzu
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ST 20. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: Snování k dílu Vojtěcha Preissiga s Hanou Dočkalovou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

18.00 Přednáška k expozici První republika: 1918-1938 
s historičkou umění a kurátorkou Ladou Hubatovou-Vackovou
Cena: 80/50 Kč / Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: 3. patro

ČT 21. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: Snování k dílu Vojtěcha Preissiga s Hanou Dočkalovou v Korzu 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ST 27. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: KY-NE-TI-KÁ ve spolupráci s festivalem Malá inventura s lektorkou Dagmar Chocholáčovou a scénografkou Mariannou Stránskou v Korzu
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

ČT 28. 2.
10.30–11.30 a 15.30–16.30
Herna: KY-NE-TI-KÁ ve spolupráci s festivalem Malá inventura s lektorkou Dagmar Chocholáčovou a scénografkou Mariannou Stránskou v Korzu
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  
__________________________________________________________________________

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

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  
NGP 223 | 2.–3. 2. 2019
Oslavy 223. výročí od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní galerie Praha, vstup do sbírkových expozic a na doprovodné programy zdarma 
 
So 2. 2. 
14.00–17.00
Pohleď – pohled!
Podívejte se zblízka do obrazů starých mistrů ve Šternberském paláci. Zkoumejte průhledy, najděte si v hledáčku svůj detail, zvětšujte, zmenšujte, hrajte si. Otevřený ateliér s výtvarnými aktivitami pro děti 4–12 let. Lektorky: Jana Domšová, Tereza Kohoutová
Cena: 80/50 Kč 

Ne 3. 2. 
14.00 Ribera – Sv. Jeroným
15.00 Cranach – Zákon a Milost
16.00 Bronzino – Podobizna Eleonory z Toleda
17.00 El Greco – Modlící se Kristus
Dvacetiminutové komentáře k uvedeným dílům

St 6. 2.
19.30 Večery ve Šternberském paláci: Con duobus violinis
Sonáty pro dvoje housle a basso continuo A. Corelliho, G. Ph. Telemnanna, J. M. Leclaira a autorská sonáta „Smírčí milosti” Jiřího Sychy.
Jiří Sycha a Jan Hádek – barokní housle
Filip Dvořák – cembalo
Café NGP Šternberk / Rezervace entree@post.cz, 604 918 972 / Cena 200/150 Kč (pro návštěvníky expozice v daný den vstup zdarma)
 
So 9. 2.
11.00 Pierre Mignard – Francouzský „Říman“
Přednáška v rámci cyklu Mistři evropské malby
Přednáší Šárka Gandalovičová 
Místo setkání: 2. patro, ateliér / Doba trvání: 60–90 minut / Cena: 80 Kč

So 23. 2.
11.00 Hans von Aachen – císařský dvorní malíř „ von Haus aus „
Přednáška v rámci cyklu Mistři evropské malby
Přednáší Markéta Ježková
Místo setkání: 2. patro, ateliér / Doba trvání: 60–90 minut / Cena: 80 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.

PROGRAM

Ne 10. 2.
15.00 komentovaná prohlídka s historičkou umění Petrou Bidlasovou 
Cena: 80 Kč či snížená 50 Kč / Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: vestibul Salmovského paláce
 
________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
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.

Ne 3. 2.
15.00 Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950
komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

Ne 10. 2.
10.30–12.00 a 14.00–15.30 Víkend: (Ne)viditelná přitažlivost k výstavě Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani s Annou Kotrbovou Rejchrtovou a Barborou Šupovou 
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

St 13. 2.
18.00 Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950
komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou		
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

Ne 24. 2.
15.00 15.00 Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950
komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou Šosovou	
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@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

PROGRAM
NGP 223 | 2.–3. 2. 2019
Oslavy 223. výročí od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní galerie Praha, vstup do sbírkových expozic zdarma

St 13. 2. 
18.00 Italské vlivy ve středoevropské deskové malbě 14. století
komentovaná prohlídka s Barborou Uchytilovou
Místo setkání: u pokladny / Cena: 80/50 Kč

NE 17. 2.
10.30–13.00 a 14.30–17.00  Víkend: Šaty dělaj člověka
O středověké módě s lektorkami Bárou Uchytilovou a Kamilou Hausovou Mizerovou.
Výtvarná dílna pro děti starší 6 let a rodiče.
Místo setkání: u pokladny / Cena: 80/50 Kč

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 __________________________________________________________________________


