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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ZÁŘÍ 2019

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague
info@ngprague.cz, 224 301 122

Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Salmovský palác: základní 500 Kč (Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.)
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro děti a mladé do 26 let
__________________________________________________________________________

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

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

400 ASA: Fotografie
Termín: 1. 3. 2019 – 8. 9. 2019
Výstava sedmi fotografů dvou generací ze spolku 400 ASA má společného jmenovatele zejména v realismu, s nímž autoři nahlížejí svět a s nímž zachycují jeho proměnlivost. Vztahují se především k současnosti (Rodiny Jana Dobrovského), ale zajímá je i její ukotvení v podloží hlubší minulosti (oživování náboženských tradic sledují Karel Cudlín a Jan Mihaliček; české osídlení Banátu zobrazil Tomki Němec). Kurátor Josef Moucha nabízí z tvorby autorů i soubory související s šířeji chápaným pásmem soudobé transformace vleklé postkomunistické setrvačnosti ve východních částech středu Evropy či na Balkáně (Antonín Kratochvíl) anebo v Karpatech (Martin Wágner). Každý autor bude představen monotematicky, přibližně dvanácti až patnácti fotografiemi. 

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 kvazi-parazitní 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 
NE 1. 9
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 10. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Cit-otisk 
s Blankou Kafkovou a Hanou Dočkalovou k výstavě Alberto Giacometti
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace 

11. 30	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy PRO SENIORY s historičkou umění Alicí Němcovou
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 

ST 11. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Cit-otisk 
s Blankou Kafkovou a Hanou Dočkalovou k výstavě Alberto Giacometti
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace 

17. 00	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s historičkou umění Alicí Němcovou
Cena: Zdarma pro pedagogy / Doba trvání: 60 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

18.30	
Marie Klimešová – přednáška Fenomén Giacometii
Cena: zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy)/ začátek vždy v 18.30/ Doba trvání: 60-90 min. / místo setkání Korzo / bez rezervace 

NE 15. 9. 
10.30–12.00 a 14.00–15.30 
Víkend: Zobrazit viděné k výstavě Alberto Giacometti R/ GoOut
Cena: 90 Kč / osoba starší 4 let / rezervace na GoOut

ÚT 17. 9. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: LA STROJE 
s Michaelou Trpišovskou a Klárou Huškovou Smyczkovou ve spolupráci s La školou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace 

ST 18. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: LA STROJE 
s Michaelou Trpišovskou a Klárou Huškovou Smyczkovou ve spolupráci s La školou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace 

17. 00	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s historičkou umění Alicí Němcovou
Cena: Zdarma pro pedagogy / Doba trvání: 60 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

SO 21. 09. 
14.00–17.00 
PART I. TURA 2019 v rámci akce Zažít město jinak 
Připomeňme si téměř 30 let od sametové revoluce díky tvorbě předního českého umělce Milana Grygara. Prorvěme papírové opony, zaznamenejme dotyky zvuky, objevme revoluční přístupy v malbě. Děti i dospělí se před Veletržním palácem i v prostoru Korza naladí na workshopu PART I. TURA. Při tvorbě se nebudeme držet jenom při zemi, ale díla se budou rozpínat i do prostoru. Převedeme zvuky městské části Prahy 7 do změti linií a čar, objevíme poetiku vizuálních partitur. 
Otevřený workshop pro širokou veřejnost v rámci sousedských slavností Zažít město jinak s Dagmar Chocholáčovou a Hanou Dočkalovou. https://zazitmestojinak.cz/
Cena: zdarma (součástí programu je vstup do výstavy) / místo setkání Korzo / bez rezervace 

ÚT 24. 9. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Všechny barvy bílé 
s Blankou Kafkovou k výstavě Francouzský Impresionismus 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace 

ST 25. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna: Všechny barvy bílé 
s Blankou Kafkovou k výstavě Francouzský Impresionismus
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 let / bez rezervace 
 
18.30	
Alberto Giacometti
komentovaná prohlídka výstavy v anglickém jazyce s kurátorkou výstavy Julií Bailey v anglickém jazyce
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 26. 9.
16.00	
Josef Bolf: Tušení stínu
komentovaná prohlídka s kurátorem Otto M. Urbanem
Cena: 50 Kč k platné vstupence (zdarma k platné vstupence) a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

NE 29. 9.
16.00	
Milan Grygar: 2019
komentovaná prohlídka výstavy
Cena: 50 Kč k platné vstupence (zdarma k platné vstupence) a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v 1. patře u návštěvnických výtahů / rezervace na GoOut

Od října sobotní kurz Základy dějiny umění – rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

__________________________________________________________________________

Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

NAROZENINY V GALERII
Netradiční forma oslavy narozenin, kde se hosté promění v postavy z uměleckých děl. Pro starší děti nabízíme programy „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „V rajské zahradě“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. 
Rezervace: nutná alespoň měsíc předem na sp.educ@ngprague.cz 

VÝSTAVA
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
Termín: 24. 5. – 15. 9. 2019 
Tématu sousedství Čech a Saska se poprvé věnuje rozsáhlá výstava, která se zaměřuje na dynamické vztahy obou regionů, líčí úzké vazby mezi obyvateli, vzájemné konflikty i následná usmíření. Umožňuje široce uchopit historický rámec a objasňovat jak rozdíly mezi Saskem a Čechami, tak i jejich sounáležitost v evropském kontextu.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka | otevřeno do 15. 9. 2019
Ve třech podlažích paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do začátku 19. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství – Dürer, Cranach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.
Sbírková expozice bude uzavřena 15. 9. 2019 z důvodu revitalizace. 

PROGRAM 
ST 4. 9.
18.00 –19.00 
Čechy a Sasko – Sasko. Výtvarné umění a kulturní výměna v době středověku
Přednáška s Helenou Dáňovou ( NGP)
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min. / rezervace na GoOut
 
SO 7. 9.
15.00–16.00 a 16.30–17.30
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
komentovaná prohlídka výstavy s Alenou Kingham
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min. / rezervace na GoOut

NE 8. 9.
10.30–18.00 
Neděle s Rembrandtem
K příležitosti 350. výročí úmrtí slavného holandského malíře Rembrandta Harmensz. van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam) 
Série přednášek a setkání s umělci, kteří se podíleli na akci After Rembrandt
U příležitosti 350. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších holandských malířů Rembrandta Harmensz. van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam) a také výstavy připravované ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem se v neděli 8. 9. setkáme ve Šternberském paláci, sídle vážného Učence ve studovně, kterého Rembrandt zachytil na plátně v roce 1634.
Během celého nedělního dne se v rámci krátké série přednášek  přeneseme do Rembrandtovy doby a zároveň se tak s tímto jediným Rembrandtovým obrazem na našem území rozloučíme před jeho cestou na výstavu do Kolína nad Rýnem, odkud se do Prahy vrátí znovu až na jaře roku 2020.
Cena: zdarma ke vstupence 

ST 11. 9.
18.00–19.00
Po stopách Lucase Cranacha v severozápadních Čechách
Přednáška s Olgou Kotkovou ( NGP)
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min. / rezervace na GoOut

SO 14. 9.
13.00–17.00 
Proměny kovu, hlíny a dřeva 
otevřená dílna pro rodiče a děti ve výstavě a na nádvoří 
Cena: 90 Kč / osoba starší 4 let

SO 14. 9.
15.00–16.00 a 16.30–17.30
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko 
komentovaná prohlídka výstavy s Alexandou Brabcovovou
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min. / rezervace na GoOut

__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Schwarzenberský palác je momentálně uzavřen z důvodu revitalizace. Veřejnosti se opět otevře na podzim 2019. 
__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné: základní 100 Kč / snížené 50 Kč
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Salm Modern #1: Možnosti dialogu 
Termín: 2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Výstava vznikla ve spolupráci Národní galerie Praha se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Spojuje výběr děl ze Sammlung Hoffmann Berlin s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek Národní galerie Praha a ze soukromých sbírek, například práce Mariny Abramović, Jeana-Michela Basquiata, Moniky Bonvicini, Jake & Dina Chapmanových, Olgy Černyševové, Dana Flavina, Antonyho Gormleyho, Keitha Haringa, Jeana Tinguelyho, Andyho Warhola a dalších. České umění je zastoupeno Josefem Bolfem, Jiřím Černickým, Krištofem Kinterou, Stanislavem Kolíbalem, Janem Nálevkou, Kateřinou Šedou, Františkem Skálou a dalšími.
 
 
________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: 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. 

PROGRAM
PO 2. 9.
18.30 
Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard v anglickém jazyce s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

ÚT 3. 9.
16.00 
Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard
komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Šámalem
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

ST 4. 9.
17.00	
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus pro pedagogy 
s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: zdarma pro pedagogy / Doba trvání: 60 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

18.30	
Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

ČT 5. 9.
16.30	
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus pro pedagogy 
s historičkou umění Alicí Němcovou 
Cena: zdarma pro pedagogy / Doba trvání: 60 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

PÁ 6. 9.
18.15	
Velikáni francouzského impresionismu: Nový pohled Gustava Courbeta a Honorého Daumiera 
večerní přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy s Jitkou Šosovou
Cena: 380 Kč / Doba trvání: cca 60 min., výstava bude pro účastníky prohlídky otevřena do 20:00 / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

SO 7. 9. 
18.30	
Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

PO 9. 9. 
16.00	
Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s historičkou umění Alicí Němcovou
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP/ Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

PÁ 13. 9.
18.15
Velikáni francouzského impresionismu: Město a venkov Camilla Pissarra 
večerní přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy s Monikou Švec-Sybolovou
Cena: 380 Kč / Doba trvání: cca 60 min., výstava bude pro účastníky prohlídky otevřena do 20:00 / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

SO 14. 9. 
18.30 Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

ST 18. 9.
18.30 
Impresionisté krok za krokem 
Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 330 Kč / 200 Kč pro studenty a seniory / 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

PÁ 20. 9.
18.15	
Velikáni francouzského impresionismu: Inspirace Clauda Moneta 
večerní přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy s Alicí Němcovou
Cena: 380 Kč / Doba trvání: cca 60 min., výstava bude pro účastníky prohlídky otevřena do 20:00 / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut

PÁ 27. 9.
18.15	
Velikáni francouzského impresionismu: Vize Paula Gauguina 
večerní přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy s Alicí Němcovou
Cena: 380 Kč / Doba trvání: cca 60 min., výstava bude pro účastníky prohlídky otevřena do 20:00 / místo setkání v přízemí před vstupem do výstavních prostor / rezervace na GoOut


SO 28. 9. 
9.00–19.00 
Pod širým nebem na sv. Václava
Plenérová malba pro dospělé zaměřená na techniku akvarelu. Výtvarná dílna spojená s pěší turistikou (cca 10 km) v podhůří magického Řípu s Marií Ladrovou a Terezou Folejtarovou
Cena: 600 Kč / Podrobné informace a rezervace na sp.educ@ngprague.cz 

__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Dílo sezóny – Pieta z Bílska. Zachráněný pozdně gotický skvost z jižních Čech
Termín: 10. 4. – 15. 9. 2019 
Národní galerie Praha představuje v Klášteře sv. Anežky České dílo letošní jarní sezóny. Po několika letech náročných restaurátorských prací mají návštěvníci možnost spatřit pozdně gotickou Pietu z Bílska, již se podařilo navzdory velmi špatnému stavu zachránit.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy.

Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

Sochařská zahrada
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý).

Otevřeno denně včetně pondělí
duben–září: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
říjen–březen: 10.00–18.00

PROGRAM

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


NE 1. 9. 
16.00–22.00 
Svobodný podvečer se Žlutým Karavanem
V neděli 1. 9. se krom pondělní cesty do školy můžete opět těšit na Žlutý Karavan v zahradách Anežského Kláštera. Již tradičně vystoupí několik zajímavých umělců a performerů, kteří pro tuto událost mají jedno společné téma. SVOBODA.
Anežka LIVE / zdarma 

ST 4. 9.
18.00–20.00 
Jakub Szántó za oponou války 
Jaké je to být svědkem pohnutých událostí jako profesionální novinář i jako obyčejný člověk a otec rodiny? Kniha Za oponou války je jedním takovým svědectvím. Besedu s Jakubem Szántó, válečným reportérem, zahraničním zpravodajem ČT na Blízkém východě a autorem jmenované knihy, uvedeme ve spolupráci s knihkupectvím Luxor.
Anežka LIVE / zdarma 

21.00 
A is for „animák“
Pásmo animálních, ambivalentních, astrálních i abnormálních audiovizuálních animovaných filmů. Stopáž: 70 min.
Anežka LIVE / zdarma 

Čt 5. 9.
18.00 
Kryl v Anežce
Vzpomínkový happening přátel Karla Kryla. Vystoupí Jaroslav Hutka, Svatopluk Karásek se skupinou Svatopluk, Jaroslav Jeroným Neduha s triem, Vladimír Kučera alias Raven, Ivan Hajniš, Daniela Bakerová s pásmem poezie KK, Igor Cvacho. Průvodcem večera je Martin Schulz.
Anežka LIVE / zdarma 

Pá 6. 9.
18.00–20.00 
UNES-CO aneb Divadýlko pro turisty 
Diskuze a představení knihy mapující projekt umělkyně Kateřiny Šedé UNES-CO. UNES-CO se zabývá vylidňováním historických center měst a stěhováním obyvatel do jejich okrajových částí, první prezentace projektu proběhla na 16. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách s tématem FREESPACE, a vyvolala velký ohlas v Česku i v zahraničí. 
Projekt však probíhal především v Českém Krumlově ve spolupráci s Egon Schiele Art Centrem (kurátorka Hana Jirmusová Lazarowitz), kde bylo od června do srpna 2018 zaměstnáno několik rodin i jednotlivců, aby v historickém centru města žili normální život a podávali o tom každodenní report. Více informací: unes-co.cz,  katerinaseda.cz.
Anežka LIVE / zdarma 

Ne 8. 9.
15.00–19.30 
Anežka dětem
Na závěr letní sezony vám v zahradách přinášíme hudební koncert, workshopy a pátrací hru, expozici gotického umění a komentované prohlídky, které připomenou 600. výročí smrti českého a římského krále Václava IV. Stejně jako umění doby Václava IV. se program ponese v duchu elegance, krásy a čistoty: zkuste barvit látky přírodními barvami, vyrábět mýdlo nebo se přihlaste do školy šermu pro malé rytíře.
Anežka LIVE / zdarma 

ST 11. 9. 2019
17.00
Cyklus k 600. výročí smrti Václava IV.: Kostel sv. Apolináře v Praze a jeho nástěnné malby
Přednáší Petr Skalický (NPÚ) 
Zdánlivě nenápadný kostel sv. Apolináře na vrchu Větrov v Praze patří mezi významné sakrální fundace po vzniku Nového Města pražského. Nástěnné malby v chrámu z 80. let 14. století jsou jedním z klíčových děl pro interpretaci vztahu třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna k výtvarnému umění. Přes svůj význam, nemalou kvalitu a jedinečnou ikonografii patří tyto malby v širší veřejnosti neprávem mezi méně známé. Klíčovým námětem bohatého výtvarného celku je formulace apostolicity papeže a tedy nepřímo reakce na tehdy probíhající papežské schisma.
90 Kč / rezervace na ondrej.faktor@ngprague.cz



VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 






