NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE


PROGRAM BŘEZEN 2018

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

Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00 
Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie v Praze – 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 v Praze pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let
__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
Termín: 14. 12. 2017 – 20. 05. 2018
Výstava nabízí atraktivní formou představeny mimořádné detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským provozem. Tématem výstavy jsou výzdobné techniky, pozornost je tedy věnována jednotlivým typům dekorů na malbách a sochách, způsobu jejich provedení i jejich výtvarné formě. Projekt je v pořadí druhou výstavou, pořádanou v rámci dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy a navazuje na výstavu Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze.

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
březen–květen & září–říjen: 10.00–18.00
červen–srpen: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
listopad–únor: 10.00–16.00


DOPROVODNÝ PROGRAM  

St 21. 3. 
16.30 Očím na odiv
Přednáška Štěpánky Chlumské a Radky Šefců k výstavě Očím na odiv
Cena: 80/50 Kč

So 24. 3.
10.30, 14.30 Víkend: Pastiglia, řezači forem a velikonoční perník			R
velikonoční dílna pro děti (6–14 let) a rodiče s řezbářem a pernikářem Alešem Vostřezem
Cena: 120 Kč / os. / Rezervace: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216

__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi
Termín: 5. 1. 2018 – 25. 3. 2018
Není mnoho evropských měst, jež by byla zobrazována s takovým zaujetím, jakého se dostalo Benátkám. Tradice zobrazení benátských ulic a kanálů překračovala staletí. Inspirační potenciál, které naskýtalo městské prostředí, dokázali plně ocenit až umělci 18. století. Jednalo se o epochu, ve které benátské malířství představovalo jeden z pilířů evropského umění a zároveň o období, které lze bezesporu označit za zlatý věk benátské veduty. Mezi nejvýznamnější představitele tohoto žánru náleželi Michele Marieschi, Francesco Guardi a především Antonia Canal zv. Canaletto.

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Čt 15.3.
16.30 Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi
Komentář ke grafickému kabinetu s kurátorem výstavy Daliborem Lešovským
Cena: 80/50 Kč

Ne 25. 3.
14.00 Vydutá veduta							R
Vejděme do Benátek, prostoru moře a města, do houpavé krajiny lodí a lidí. Pod rukama se vzedmou stěny, sloupy i život a vše vyzvedneme do trojrozměrnosti.
Víkend: dílna pro děti (6–13 let) 
Cena: 90 Kč / os. / Rezervace: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720

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.

__________________________________________________________________________

Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty
Termín: 13. 10. 2017 – 4. 3. 2018
České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšiřují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena
Termín: 26. 9. 2017 – 1. 4. 2018
Obraz sv. Heleny Národní galerie zakoupila v roce 2015 z pražské aukční síně,  kam se dostal ze soukromého majetku ve Španělsku. Autorem díla je významný malíř historických scén a portrétů Jan Salomonsz de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amsterdam), syn malíře Salomona de Braye.

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.
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Čt 1. 3. 
16.30 Alena Nachtmannová – Znám já jeden krásný zámek, aneb nešťastný osud Elišky Smiřické.
Eliška Smiřická, členka poslední generace rodu, prožila vášnivou lásku k panskému kováři a krutě za ni zaplatila. Její tragický příběh je nejen látkou k romantickému vyprávění, ale i příkladem osudu renesančních žen, pro něž neexistovala v životě jiná možnost, než se podřídit společenským konvencím.
Přednáška s dataprojekcí
Cena: 80/50 Kč. 

So 3. 3. 
11.00–12.00 Johann Georg Platzer a Franz Christoph Janneck – mistři vídeňské kabinetní malby s Martinou Jandlovou
Cyklus Mistři evropského umění - přednášky s dataprojekcí a návštěvou expozice jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120/80 Kč

Po 12. 3. 
18:00 Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem – konfrontace, provokace: setkání před obrazy
setkání s Friedhelmem Mennekesem SJ, známým teologem a zároveň znalcem současného umění, před Rubensovými obrazy
tlumočení přednášky a následné diskuze do češtiny
Pořádá Národní galerie v Praze a Centrum teologie a umění při KTF UK


So 17. 3. 
11.00–12.00 Maarten de Vos a papoušek z Ameriky
s Markétou Ježkovou
Cyklus Mistři evropského umění - přednášky s dataprojekcí a návštěvou expozice jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120/80 Kč

So 31. 3. 
11.00–12.00 Salomon de Bray&Sons – rod malířů z Haarlemu a nově získaný obraz sv. Heleny
s Jitkou Handlovou
Cyklus Mistři evropského umění - přednášky s dataprojekcí a návštěvou expozice jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120/80 Kč

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

Sbírková expozice Umění Asie je momentálně uzavřena. Ještě v tomto roce budou sbírky částečně zpřístupněny formou otevřeného depozitáře ve Veletržním paláci, než se přemístí do galerijních prostor na Hradčanském náměstí.

VÝSTAVA
Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne
Termín: 1. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Projekt přiblíží veřejnosti šíři žánrové malby významného představitele domácího rokoka, od jehož narození uplyne 4. prosince 300 let. Mimořádně bohatý repertoár námětů odráží nejrůznější inspirační zdroje Grundovy tvorby, které budou rovněž výběrově představeny pro návštěvníkovo srovnání. Výstavu doplní ukázky dobového užitého umění a grafiky Jana Jiřího Balzera, které dokládají oblibu Grundových děl.
Vstupné: 200 Kč / snížené 100 Kč 

DOPROVODNÝ PROGRAM

So 3. 3.
11.00 Komentovaná prohlídka výstavy Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne s Mariusem Winzelerem v německém jazyce
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

So 3. 3.
15.00–17.00 Improvizační taneční dílna pro mládež 14+ a dospělé s Terezou Babickou a Klárou Domlátilovou 
Cena jedné dílny: 150 Kč / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: taneční sál ve 2. patře 
Rezervace: dva týdny předem 
Rezervace a informace na sp.educ@ngprague.cz  nebo na čísle 233 090 542

So 10. 3.
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne s kurátorkou výstavy Marcelou Vondráčkovou
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

Ne 11. 3.
14.30–16.30 Improvizační taneční dílna pro děti 8–12 let s Terezou Babickou a Klárou Domlátilovou 
Cena jedné dílny: 150 Kč / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: taneční sál ve 2. patře 
Rezervace: dva týdny předem 
Rezervace a informace na sp.educ@ngprague.cz  nebo na čísle 233 090 542

Ne 11. 3.
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Norbert Grund s lektorkou Markétou Čejkovou
Cena: zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min.

So 17. 3.
11.00 Palác Kinských a architektura rokoka 
vycházka s Jarmilou Škochovou
Cena: 120/90 Kč Doba trvání: asi 60 - 90 minut
Místo setkání: nádvoří paláce Kinských
Rezervace: dva týdny předem na   sp.educ@ngprague.cz  nebo na čísle 233 090 542
__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena

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

__________________________________________________________________________

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč / snížené 80 Kč

Sbírka mezinárodního umění v 1. patře je uzavřena. Expozice v 2. a 3. patře je otevřena do 18. března 2018. 

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz
Termín: 16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Pro Národní galerii v Praze 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.

Maria Lassnig 1919–2014
Termín: 16. 2. 2018 – 17. 6. 2018
Národní galerie v Praze s potěšením představuje první velkou výstavu průlomové tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň současnosti Marii Lassnig (1919–2014, Rakousko), kterou doprovází prezentace jejího průkopnického díla na poli filmové animace Má animace je umělecká forma. Maria Lassnig, filmová tvůrkyně (v rámci cyklu Moving Image Department).

Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma
Termín: 16. 2. 2018 – 9. 9. 2018
Zatímco v prvním patře Veletržního paláce proběhne retrospektiva Marii Lassnig (1919–2014), osmá kapitola Moving Image Department tuto plodnou rakouskou umělkyni představí jakožto experimentální filmařku. 

Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez
Termín: 16. 2. 2018 – 9. 9. 2018
Poetry Passage#6 se zamýšlí nad úsporností slov a nedostatečností sémantiky a současně zkoumá politiku reprezentace a gramatiku afektu. Český umělec Radek Brousil se zabývá obrazovou poezií nereprezentovatelného a neviditelného.

Introducing Patricia Dauder:Surface, Introduced by Adam Budak 
Termín: 16. 2. 2018 – 9. 9. 2018
Studium formy, materie a struktury a experimentování s nimi představují prostředek, s jehož pomocí umělkyně vnímá, interpretuje a realizuje myšlenky a pocity související s časoprostorem. Obrazy a formy z kreseb, filmů, textilií, plastik a fotografií jsou výsledkem dlouhého pracovního procesu podněcujícího dialog mezi pozorováním světa a abstraktností vnímání, jenž rozhoduje o tom, co chápeme jako přítomné či nepřítomné, jako celek či fragment, jako odpad či stopu v přírodních i lidmi vytvořených prvcích. 

Magdalena Jetelová: Dotek doby
Termín: 17. 3. 2017 – 18. 3. 2018
Výstava Magdaleny Jetelové na ochozu mezaninu nad Malou dvoranou Veletržního paláce přibližuje divákovi základní témata tvorby umělkyně.

Kosmická architektura Jana Konůpka
Termín: 5. 12. 2017 – 11. 3. 2018
Kabinet představí akvarely a uhlové kresby z let 1926-46 Jana Konůpka věnované architektonickým vizím, abstrahovaným kompozicím vesmírných a snových „měst.“ Navážeme tak na cyklus kabinetů věnovaných možnostem architektonické kresby.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století. Součástí expozice je také sbírka francouzského umění 19. a 20. století a expozice zahraničního umění 20. století.
(Sbírka mezinárodního umění v 1. patře je uzavřena. Expozice v 2. a 3. patře je otevřena do 18. března 2018.) 
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Čt 1. 3. 
10.15–11.30	Zmateně na scéně 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ve spolupráci s festivalem Malá Inventura s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou
15.30–16.45	Zmateně na scéně 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ve spolupráci s festivalem Malá Inventura s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou

Ne 4. 3.
14.00–16.30 Víkend: IMPRESionismus 
k francouzské sbírce s Hanou Dočkalovou a Terezou Jursovou
15.00 komentovaná prohlídka výstav Kathariny Grosse: Zázračný obraz a Marii Lassnig 1919–2014
s kurátorem Adamem Budakem v angličtině

Út 6. 3.
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let				R

St 7. 3. 
15.30–16.45	Z fleku 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Vladimíra Boudníka s Dagmar Chocholáčovou
16.30	Prohlídka výstavy Kathariny Grosse a Marii Lassnig pro pedagogy 
s umělkyní a historičkou umění Lenkou Kerdovou 				R


Čt 8. 3. 
10.15–11.30	Z fleku 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Vladimíra Boudníka s Dagmar Chocholáčovou
15.30–16.45	Z fleku 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Vladimíra Boudníka s Dagmar Chocholáčovou

Ne 11. 3.
14.00–16.30 Víkend: KUBIsmus 
ke stálé expozici s Terezou Jursovou a Hanou Dočkalovou
15.00	Francouzské umění 19. a 20. století od Moneta k Picassovi
komentovaná prohlídka s kurátorkou Olgou Uhrovou

Út 13. 3.
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let					R

St 14. 3. 
15.30–16.45	Ve vrstvách 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Johna s Michaelou Trpišovskou

Čt 15. 3. 
10.15–11.30	Ve vrstvách 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Johna s Michaelou Trpišovskou
15.30–16.45	Ve vrstvách 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Johna s Michaelou Trpišovskou

Ne 18. 3.
15.00 Neděle v galerii – Katharina Grosse, Maria Lassnig,.. 
komentovaná prohlídka výstav s umělkyní a galerijní pedagožkou Lenkou Kerdovou

Út 20. 3.
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let					R

St 21. 3. 
15.30–16.45	Kolíbal bílou… 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Stanislava Kolíbala s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou

Čt 22. 3. 
10.15–11.30	Kolíbal bílou… 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Stanislava Kolíbala s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou
15.30–16.45	Kolíbal bílou… 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Stanislava Kolíbala s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou

Út 27. 3.
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let					R


