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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM BŘEZEN 2022 

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague 
info@ngprague.cz" info@ngprague.cz, + 420 224 301 122 
 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 
Jednorázová vstupenka do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha: 
Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Schwarzenberský palác, Šternberský palác: 500 Kč | Platnost vstupenky je 10 dní od jejího prvního načtení.
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro 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

DIGITÁLNÍ BLÍZKOST 
Termín: 11. 11. 2021 – 10. 7. 2022

Obrazovka je tím, co držíme nejčastěji v ruce, prvním, po čem často saháme ihned po probuzení. Technologie a intimita, dvě tradičně protikladné oblasti, jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Stala se objektem naší péče a touhy, partnerem dialogu a každodenní oporou, ale také nebezpečným důvěrníkem.

Výstava se zabývá tím, jak se po virtuální zkušenosti, ještě zdůrazněné pandemickou situací, proměnilo pojetí našeho soukromí a intimity a jaký vliv to má na naše blízké vztahy. Prostřednictvím práce devíti mladých umělců si klade otázku, zda bude další vývoj spíše v duchu dystopických sci-fi filmů nebo nám naopak virtuální propojení pomůže vyřešit alespoň některé palčivé problémy dnešního světa.

Do mlžných vizí blízkosti v post-digitálním světě vám dá nahlédnout devět současných umělců – Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture.

Veletržní palác, mezanin
Kurátor: Michal Novotný
CENA EMPATIE: ROMANA DRDOVÁ A LENKA ZÁHORKOVÁ
Termín: 11. 11. 2021 – 13. 2. 2022

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.

Veletržní palác, Malá dvorana
Kurátorka: Adéla Janíčková

ADOLPH MENZEL: MEZI DĚJINAMI A KAŽDODENNOSTÍ 
Termín: 16. 11. 2021 – 13. 2. 2022 

Německý malíř Adolph Menzel (1815–1905) byl umělcem širokého námětového a výrazového rozsahu. Oficiální polohu jeho díla představuje historická malba, jíž se za svého života nejvíce proslavil. V té se zaměřoval na výjevy z německých, především pak pruských dějin a také na současné události, jež vedly ke sjednocení Německa v roce 1871. Menzelovy zásluhy v tomto oboru přispěly k tomu, že na sklonku svého života získal šlechtický titul (1898) a jeho jméno bývá uváděno ve formě „Adolph von Menzel“. Malíř byl vrstevníkem francouzských realistů a z jeho tvorby i životopisu je patrné, že sledoval soudobé umělecké dění ve Francii, utvářející cestu k modernímu umění.

Témata vysokého umění tvoří jen část rozsáhlého Menzelova díla. Malíř se intenzivně zajímal také o každodenní život rozmanitých vrstev dobové společnosti. Ty nejčastěji zachycoval kresbou a grafikou, prezentovanou v aktuálním grafickém kabinetu. Práce na papíře měla v jeho tvorbě důležité místo, neboť jako syn majitele litografického ústavu se Menzel od raného mládí věnoval grafické práci a později se stal vyhledávaným ilustrátorem. Specifickou polohu jeho díla tvoří práce karikaturní a komické povahy, dokumentované mimo jiné kresbami, provázejícími malířovu osobní korespondenci. Tento druh uměleckého projevu vypovídá o tom, že mnozí z výtvarníků, jejichž dílo si již za jejich života získalo velkou vážnost a všeobecný respekt, neztratili schopnost a potřebu sebeironie a vidění sebe sama i v „nevážných“ souvislostech.

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce
Kurátor: Petr Šámal

WENZEL HABLIK: TVOŘIVÉ SÍLY
Termín: 16. 11. 2021 – 13. 2. 2022

Soubor dvaceti leptů s názvem Tvořivé síly (Die Schaffenden Kräfte) z roku 1909 je výtvarnou meditací o vzniku přírodních forem krystalů, které se rodí ze střetu tvořivých sil s neživou hmotou. 
Vytvořil ho česko-německý malíř, grafik a architekt Wenzel Hablik (1881–1934), jehož tvorba vycházela ze středoevropského symbolismu a byla spojena s německým expresionismem. Hablik v něm formuloval představu krystalické architektury, kterou později rozvíjel v návrzích vizionářských staveb.

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce
Kurátorka: Petra Kolářová

SMRTELNÉ HŘÍCHY JAMESE ENSORA 
Termín: 15. 2. 2021 – 15. 5. 2022

Belgický malíř James Ensor (1860–1949) se díky odmítání konvencí, využívání estetiky ošklivosti, zjednodušené barevností a provokativnosti námětů stal přímým předchůdcem expresionismu a moderního umění vůbec. Ensorově tendenci k plošné abstrakci forem konvenovala práce s grafikou, představující černobílý protipól jeho malířské tvorby. V cyklu leptů, vydaném v roce 1904, se chopil klasického tématu sedmi hlavních hříchů, avšak s jemu vlastní originalitou, popírající tradiční způsoby vyobrazování tohoto námětu. 

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce
Kurátor: Petr Šámal

ŽIVLY MIKOLÁŠE ALŠE 
Termín: 15. 2. 2021 – 15. 5. 2022

Cyklus Živly představuje výjimečnou realizaci v rámci Alšova kresebného díla. Vznikl v roce 1881 a odráží v sobě jak Alšovu zkušenost s prací na kartonech pro foyer Národního divadla, tak především jeho osobní zálibu v indiánské tematice. Originalita a invenčnost, s níž Aleš variuje zažité ikonografické motivy, ve spojení s technickou bravurou v podání těchto uhlových kreseb je řadí k mistrovským dílům Sbírky grafiky a kresby NGP.

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce
Kurátorka: Markéta Dlábková   
	
SBÍRKOVÉ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

1796–1918: Umění dlouhého století 
Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). 

Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších.

Autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich


1918–1938: První republika
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.

Kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou
__________________________________________________________________________ 

ŠTERNBERSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 

VÝSTAVA

FALZA? FALZA!
Termín: 19. 11. 2021 – 1. 5. 2022
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

Nejrůznější napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou noční můrou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava představuje napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb, ukazuje falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a prvních dekád 20. století. Prezentuje také několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavila své tvůrce po celém světě.

Kurátorka: Olga Kotková

SBÍRKOVÁ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

Staří mistři II
Sbírková expozice Staří mistři II navazuje na expozici Staří mistři nacházející se v protějším Schwarzenberském paláci. Obě se vzájemně doplňují tak, aby utvořily jeden celek, a zároveň představují skvostná umělecká díla v různých souvislostech. 
Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejich partnerů – např. ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze a jež přibližuje mimořádnou osobnost sběratele Nikodema P. Kondakovova. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší části shromážděna Františkem Ferdinandem d´Este. Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv. italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově.

Kurátorky: Lucie Němečková, Olga Kotková, Martina Jandlová
__________________________________________________________________________ 
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

VÝSTAVA
GRAFIKY S RODOKMENEM: POKLADY STARÝCH GRAFICKÝCH SBÍREK
Termín: 23. 11. 2021 – 13. 2. 2022

Komorní výstava seznamuje návštěvníky se sběratelstvím grafiky v minulých dobách. Počátky grafických sbírek se objevují v období renesance, mezi první sběratele patřili vzdělaní vladaři, šlechtici a učenci. Kolekce bývaly často uchovávány v knihovnách, vlepovány do alb nebo ponechány jako volné listy. V hojném počtu si grafiky kupovali též umělci, v jejich dílnách rytiny sloužily jako předlohy a zdroj inspirace. Expozice ukáže, jakým způsobem milovníci černobílého umění grafické listy získávali a jak o ně pečovali. Vystavena budou vzácná sběratelská alba z raného novověku, 19. i 20. století, která dosud nebyla veřejnosti nikdy představena a obecně se vystavují jen výjimečně. Představeny budou dále grafické listy s původem z prestižních českých i zahraničních sbírek. Svědectví o tom poskytují sběratelské značky na rubu grafických listů – na výstavě proto bude neobvykle věnována stejná pozornost předním i zadním stranám exponátů.

Kurátorka: Blanka Kubíková
Odborná spolupráce: Lenka Babická

MIRACULA MUNDI. DIVY STAROVĚKÉHO SVĚTA V GRAFICE 16. A 17. STOLETÍ 
Termín: 22. 2. 2022 – 22. 5. 2022 

Legendární „divy světa“, nejpozoruhodnější stavby a sochařská díla starověku, budily obdiv a podněcovaly fantazii již od dob antiky. Počet a sestava „divů“ se během dob měnily. Klasický výčet sedmi divů starověkého světa zahrnuje: pyramidy v Gíze, zahrady Semiramidiny v Babylóně, Artemidin chrám v Efezu, sochu Dia v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos a maják na ostrově Faros (Alexandrijský maják). S výjimkou pyramid tato stavitelská a umělecká díla zanikla a jejich vyobrazení do značné míry vycházela z imaginace umělců. 
Povědomí o obdivuhodných dávných stavbách přežilo středověk a idea divů světa byla probuzena v kultuře humanismu. 
Pro výtvarné umění toto téma znovuobjevil nizozemský malíř Maarten van Heemskerck, který ve spolupráci s rytcem Philipsem Gallem připravil grafický cyklus Osm divů světa (1572). Heemskerckova vyobrazení legendárních staveb inspirovala umělce po staletí. Na počátku 17. století vyšly další dvě grafické série; na Heemskercka úzce navazující cyklus podle Maartena de Vose (1614) a originálnější série Antonia Tempesty (1608). Výběr z těchto tří grafických cyklů bude jádrem komorní výstavy v grafickém kabinetu. Výstava bude obohacena o díla zapůjčená ze sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Schwarzenberský palác, grafický kabinet
Kurátorka: Petra Zelenková

SBÍRKOVÁ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

Staří mistři
Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní).

Kurátor: Marius Winzeler
__________________________________________________________________________

SALMOVSKÝ PALÁC 
 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Salmovský palác je momentálně uzavřen. 
__________________________________________________________________________ 

PALÁC KINSKÝCH 
 
Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 713
Otevírací doba knihkupectví: úterý–neděle 10.00–18.00
_________________________________________________________________________ 

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 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

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. 

Kurátorka: Štěpánka Chlumská, spolupráce Tomáš Hladík, Marcela Vondráčková

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). 

Otevírací doba: pondělí–neděle 10.00–18.00
Vstupné: zdarma

_________________________________________________________________________ 

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA 

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA

BUDDHA ZBLÍZKA 
Termín: 3. 12. 2021 – 24. 4. 2022
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 150 Kč 

Buddhistické umění z Museum Rietberg Zürich a Národní galerie Praha

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg.
 Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Úvodní kapitola výstavy ukáže rozmanitost, s jakou postavu zakladatele buddhismu zobrazovali umělci v oblastech, kam se jeho učení rozšířilo. Následují díla s náměty legend ze života Buddhy – od jeho narození provázeného zázračnými okolnostmi po vstup do nirvány. Oddíl věnovaný učení buddhismu představí dva základní směry, théravádový a mahájánový, arhaty jako první šiřitele Buddhova učení, a dále buddhy a bódhisattvy – postavy rozmanitého panteonu mahájánového buddhismu. Kapitola věnovaná šíření buddhismu napříč Asií obsáhne portréty mnichů, psané i tištěné buddhistické texty, zvukovou instalaci recitovaných modliteb nebo modely stúp určené k uchování relikvií. Závěrem výstava představí ohlasy buddhistické filozofie a praxe v českých zemích od konce 19. století po současnost včetně zájmu o sběratelství buddhistického umění.

Mezinárodní výstavní projekt připravuje Národní galerie Praha ve spolupráci s Museum Rietberg Zürich. 

Vedoucí kurátoři: Markéta Hánová, Johannes Beltz
Kurátorky Národní galerie Praha: Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová, Jana Ryndová, Lenka Gyaltso 
Kurátorky Museum Rietberg Zürich: Anna Hagdorn, Khanh Trinh, Alexandra von Przychowski

_________________________________________________________________________ 

NGP ONLINE
I přesto, že se dveře Národní galerie návštěvníkům již otevřely, pokračují cykly online přednášek, které vznikly v době pandemie ve snaze zprostředkovat lidem umění novou formou. Živé přenosy přednášek a diskuzí, virtuální prohlídky či online workshopy můžete nadále sledovat z pohodlí domova.

NGP ON AIR | SBÍRKY
Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.
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	Rok 1968 až současnost
	Pitky a bitky – ze života venkovanů očima nizozemských malířů 17. století
	Z Rudolfina do Mánesa. Virtuální topografická procházka výstavními síněmi první republiky
	Rok 1939 v obrazech
	Vánoční a zimní motivy ze sbírek NGP



NGP ON AIR | VÝSTAVY
Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

	Ztracené klíče – Viktor Pivovarov a staří mistři
	Dřevořez – cesta k modernímu obrazu
	Tři kapitoly z dějin ruského neoficiálního umění
	Dřevořezy Paula Gauguina
	Hudba v době Rembrandtově
	Zeptejte se kurátora – Rembrandt: Portrét člověka
	Rembrandt – jak umělce vnímali mistři 19. a 20. století
	Móda v době Rembrandtově
	Rembrandt a kresba
	After Rembrandt
	Diskuze Kurt Gebauer a Zdenek Hůla
	Dílo Mikuláše Medka v kontextu zahraniční umělecké scény
	Rembrandt – revoluce v grafice
	Edgar Allan Poe a kniha jako výtvarný objekt
	Mikuláš Medek a středověk. Barva, tvar, symbol
	Svět mytologie, reality a fantazie malířky Hermíny Laukotové
	Rembrandt, malíř člověka
	Mikuláš Medek očima jeho dcery
	Mikuláš Medek a kritická reflexe jeho díla
	Literární souvislosti Pivovarova díla
	Ženy, které přemohly muže – Eva, Judita, Omfalé a další
	Představ si nehmotné umění – stručné dějiny konceptuálního umění
	Dialog o rozdvojeném logu
	Andreevka, Atlanti a Bezvládná ruka – Reflexe díla Viktora Pivovarova v současném umění
	Falza? Falza! | Pohled ze zákulisí
	Buddha zblízka 
	Originály – kopie – falza (?) ve sbírce císaře Rudolfa II.
	Buddha zblízka – Cesta k nirváně


NGP ON AIR | TOYEN: SNÍCÍ REBELKA
Specilní kategorii si zaslouží bohatý doprovodný program k výstavě Toyen: Snící rebelka. V přednáškovém cyklu se zaměříme na obrazy, kresby a ilustrace této nekonvenční umělkyně. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby Toyen představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude malířčino dílo nahlédnuto i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

	Přízraky fašismu a války v díle Toyen
	Mezi abstrakcí a surrealismem: artificialismus Jindřicha Štyrského a Toyen / Paříž 1925–1928
	Malířka, básník a stín
	Toyen a surrealistická skupina v Paříži (1947–1969) – Přátelství a výprava za poezií
	Momenty odvahy
	Ten-Ta-Toyen aneb Žena v množném čísle
	Tak daleko, tak staré
	Turismus a avantgarda – Průvodce Paříží
	Bič, žaluzie, kufr a jehlový podpatek – Ozvěny díla a osobnosti Toyen v současném umění
	Nástup přeludů – mezi vrásněním a trhlinami v prostoru a obraze


NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA
Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.
	Brutální selekce – jak dál s přeživší poválečnou architekturou?
	Pandemie mění svět (architekturu)?
	Jak se svět (umění) dokáže vypořádat s pandemií?
	Sdílené město a pandemie?
	Proměny bydlení
	Kultura na posledním místě?
	Mezi virtualitou a přírodou



DOPROVODNÝ PROGRAM 

ÚT 1. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V LESE
k tématu krajinomalby a obrazům Julia Mařáka ze sbírkových expozic s lektorkami Blankou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

16.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Šárkou Gandalovičovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ST 2. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V LESE
k tématu krajinomalby a obrazům Julia Mařáka ze sbírkových expozic s lektorkami Blankou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

18.00
Ikonografie tibetského buddhismu
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Lenkou Gyaltso představí nejčastěji zobrazované postavy a božstva tibetského buddhismu na vybraných malířských a sochařských dílech. 
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 18. února

ČT 3. 3. 
16.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Šárkou Gandalovičovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

PÁ 4.3. 
18.15 – 19.45
Falza? Falza! AFTER HOURS s Olgou Kotkovou
Využijte mimořádnou příležitost a přijďte si prohlédnout výstavu s komentářem její autorky a kurátorky Olgy Kotkové, ředitelky Sbírky starého umění NGP. Akce proběhne po zavírací hodině a bude exkluzivně věnována jen přihlášeným zájemcům. Maximální počet účastníků ve skupině 15 osob.
Cena: 370 Kč / 270 Kč pro seniory, členy Klubu přátel NGP a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 – 90 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

SO 5.3. 
15.00  
Radka Šefců – Co se skrývá za falzem? Výpověď materiálů
Komentovaná prohlídka výstavy z pohledu chemika-analytika. Budete mít možnost seznámit se s exaktními metodami, které vedou k odhalení falz. Tím nejpovolanějším průvodcem v této oblasti je vedoucí chemicko-technologické laboratoře NGP Radka Šefců, která se podílela na přípravě výstavy a přispěla do katalogu svými analýzami. 
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut



NE 6. 3.
14.30
1918–1938: První republika – Jaro! aneb první přehlídka tvorby avantgardního Uměleckého svazu Devětsil
Komentovaná prohlídka části stálé expozice věnované aktivitám Uměleckého svazu Devětsil s historičkou umění Markétou Čejkovou.
Cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

12.30
Buddha zblízka
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Markétou Čejkovou představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století na různých místech Asie.
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 18. února

ÚT 8. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: CESTY VZDUCHEM
k tématu vzduchoplavby a létání s lektorkou Míšou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 9. 3.
10.00
(S)MYSL V UMĚNÍ 
Dává umění vždy smysl? Co umělec zamýšlí, když tvoří? Tvořivost potřebujeme při sdělování myšlenek, a jak jednou pronesla známá švédská autorka knih pro děti, Astrid Lindgrenová: „Všechny úžasné věci, které se na tomto světě staly, nejdřív vznikly v něčí fantazii.“ Další série online inspirací proto přiblíží umělecká díla, jejichž autoři přemýšleli o obyčejných věcech neobyčejným způsobem. Jednou za 14 dní ve středu se zaměříme na originální autorské přístupy, které vás budou motivovat k vlastním nápadům a tvorbě. Výsledky svých myšlenkových procesů můžete sdílet pod  #(s)myslvumění nebo je posílejte na tisk@ngprague.cz 
Cena: zdarma / Místo setkání: WEB a FB NGP / bez rezervace

10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: CESTY VZDUCHEM
k tématu vzduchoplavby a létání s lektorkou Míšou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

17.00
Buddha zblízka
Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s kurátorkami představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století na různých místech Asie.
Cena: zdarma pro pedagogy / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: Valdštejnská jízdárna / Rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz od 1. března

18.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Alenou Kingham
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

18.30
Digitální blízkost
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut


ČT 10.3. 
18.00
NGP On Air | Výstavy: Buddha zblízka
Buddhové a bódhisattvové: postavy mahájánového buddhismu 
Na Dálném východě se šířilo především učení mahájánového buddhismu, které klade důraz na koncept bódhisattvy jakožto soucitné bytosti pomáhající lidem na jejich vlastní cestě k duchovnímu probuzení. Výklad představí postavy buddhů a bódhisattvů v tibetském, čínském a japonském buddhismu a upozorní na specifika těchto kulturních oblastí.
Téma představí kurátorky výstavy Lenka Gyaltso, Michaela Pejčochová a Jana Ryndová. 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: FB NGP / bez reze

19.00
Ztišit mysl meditací a jógou ve výstavě Buddha zblízka s Jakubem Šambergerem
Jóga proti stresu – jemné dechové a pohybové techniky uvolňující tělo, práce s dechem jako průvodcem k vědomému soustředění.
Cena: 270 Kč / v ceně vstupenky je zahrnuta návštěva výstavy, kterou lze navštívit před lekcí od 18 do 21 hodin – lekce bude probíhat od 19 do 20 hodin / Doba trvání: cca 60 minut / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Zahájení prodeje 25.2. 12:00 / Pro návštěvníky bude připraveno zázemí, kde bude možnost se převléknout / Doporučujeme teplé oblečení (případně i deku, čemuž napovídá charakter praxe) / Vlastní podložky nutností.


PÁ 11.3.
10.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Šárkou Gandalovičovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 13.3.
15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Alexandrou Brabcovou 
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 15. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: DOBROU CHUŤ!
k obrazům s tématikou jídla a zátiší ze sbírkové expozice 1796-1918: Umění dlouhého století s lektorkou Blankou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

14.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

15.00
Buddha zblízka v českém znakovém jazyce
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Ryndovou a s tlumočnicí do českého znakového jazyka Naďou Hynkovou Dingovou
představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století na různých místech Asie.
Cena: zdarma k platné vstupence a 50 Kč členové Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání u pokladny Valdštejnské jízdárny/ rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 od 1. března

ST 16. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: DOBROU CHUŤ!
k obrazům s tématikou jídla a zátiší ze sbírkové expozice 1796-1918: Umění dlouhého století s lektorkou Blankou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

18.00
Vývoj japonského buddhistického umění a jeho ikonografie 
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Ryndovou se zaměřením na díla japonského buddhismu a jejich specifické znaky. Dotkneme se podob Buddhy Šákjamuniho ustálených v japonském prostředí, podob buddhy Amidy, bódhisattvy Kannon a jejich japonských rysů, i umění zenového buddhismu.
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 5. března

PÁ 18.3.
15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 20.3.
15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 22. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: NESTRAŠ!
ke grafickému kabinetu Jamese Ensora: Smrtelné hříchy s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 23. 3. 
10.00
(S)MYSL V UMĚNÍ 
Dává umění vždy smysl? Co umělec zamýšlí, když tvoří? Tvořivost potřebujeme při sdělování myšlenek, a jak jednou pronesla známá švédská autorka knih pro děti, Astrid Lindgrenová: „Všechny úžasné věci, které se na tomto světě staly, nejdřív vznikly v něčí fantazii.“ Další série online inspirací proto přiblíží umělecká díla, jejichž autoři přemýšleli o obyčejných věcech neobyčejným způsobem. Jednou za 14 dní ve středu se zaměříme na originální autorské přístupy, které vás budou motivovat k vlastním nápadům a tvorbě. Výsledky svých myšlenkových procesů můžete sdílet pod  #(s)myslvumění nebo je posílejte na tisk@ngprague.cz 
Cena: zdarma / Místo setkání: WEB a FB NGP / bez rezervace

ST 23. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: NESTRAŠ!
ke grafickému kabinetu Jamese Ensora: Smrtelné hříchy s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

18.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ČT 24. 3.
18.00
NGP On AIR | Falza českého umění 19. století  – přednáška kurátorky Veronika Hulíkové.
Kdy se začala falšovat díla českých malířů z období 19. století a kteří autoři jsou mezi falzifikátory nejvíce oblíbení? Jak souvisí množství falz s popularitou umělců a historickými událostmi jako je vznik Československa a 2. světová válka? Je možné zfalšovat i postavu samotného umělce? 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 30 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace

PÁ 26. 3. 
09.00 – 16.00
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY: GALERIE JAKO INSPIRACE
Galerie jako inspirace pro tvořivou činnost s dětmi. Seminář pro pedagogy mateřských škol a volnočasové pedagogy v předškolním vzdělávání. „Pohled předchází slovům. Dítě vidí a rozpoznává věci dříve, než umí mluvit.“ (John Berger) Věříme, že přímá inspirace uměleckou tvorbou obohacuje dětem možnosti jejich vyjadřování, nejen po výtvarné stránce. Objevte Národní galerii Praha – knihovnu plnou námětů a nápadů pro tvorbu s dětmi. V rámci semináře si vyzkoušíte různé možnosti tvorby inspirované uměleckými díly, které lze uplatnit s dětmi při výtvarných činnostech v mateřské škole. 
Seminář je akreditován MŠMT 21586/2021-1-723
Cena: 1400 Kč / Doba trvání: 7 hod. / Místo konání: KORZO a expozice Veletržního paláce / Kapacita: 15 / Rezervace na GoOut

SO 26. 3. 
14.00
15.30
Dílna pro děti 6 + let a doprovod: Byl jednou jeden…princ, poustevník a učitel
Buddha se narodil do knížecí rodiny Šákjů. Dostal jméno Siddhártha. Žil si jako v bavlnce v paláci pod Himálajem. Za jeho bránu se vydal až jako dospělý. Jak příběh pokračuje?
Navštivte výtvarně pohybový víkendový ateliér, projděte si výstavu, prozkoumejte vybrané exponáty, zaposlouchejte se do zvuků, tvořte rukama, tělem i myslí.
Lektorky: Blanka Kafková, Anna Chmelová
Cena: 90 Kč / 1 osoba od 6 let / Místo setkání: u pokladen ve Valdštejnské jízdárně / Doba trvání: cca 70 min. / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje vstupenek 5. března 

SO 26. 3. 
15.00
Marek Kotrlý – Falza, lze je rozpoznat? Aneb možnosti moderních analýz výtvarného umění. Do problému vás zasvětí expert Marek Kotrlý z Kriminalistického ústavu, který patří k vrcholným vědeckým pracovištím nap poli analýzy uměleckých děl.
Přednáška s dataprojekcí s následnou návštěvou výstavy.
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 70 min – 90 min. Místo setkání: ve 2. patře Šternberského paláce – v ateliéru / Rezervace na GoOut, 

NE 27. 3.
10.30
Buddha zblízka
Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století na různých místech Asie.
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 5. března

NE 27.3.
15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s edukátorkou Jitkou Handlovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

15.00
Rudolf II. a umění
2022 je rokem 470. výročí narození a 410. výročí úmrtí Rudolfa II., císaře Svaté říše římské a českého krále, který učinil svým sídlem Prahu. Při této příležitosti si připomeneme atmosféru jeho pražského dvora, umělce, kteří pro uměnímilovného císaře pracovali, i osudy slavné rudolfinské sbírky. 
Komentovaná prohlídka s Alexandrou Brabcovou
Cena: 80 Kč/ 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 21. prosince

ÚT 29. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: ČÁRY MÁRY
k tématu čar a linií v dílech Karla Malicha, Zdeňka Sýkory a dalších umělců s lektorkami Míšou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Šárkou Gandalovičovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ST 30. 3.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: ČÁRY MÁRY
k tématu čar a linií v dílech Karla Malicha, Zdeňka Sýkory a dalších umělců s lektorkami Míšou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

16.00–18.00
Dílna: Origami Buddha 
Pod vedením paní Šino Šinohary a Júko Takahaši účastníci vytvoří origami ve tvaru meditujícího Buddhy s aureolou. Uvádí kurátorka Jana Ryndová. V případě dětských účastníků je žádoucí asistence dospělého doprovodu (jde o origami pro „pokročilé“).
Cena: 320 Kč / 250 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 120 min. / Místo setkání: u pokladny Valdštejnské jízdárny / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 5. března (Max. 14 osob) 

18.00
Ohlasy buddhismu v českém umění 
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Markétou Hánovou představí inspirace buddhismem v tvorbě českých umělců a významné české sběratele buddhistického umění. 
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 5. března

ČT 31.3. 
15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Šárkou Gandalovičovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

9.00–17.00
Sympozium Tichá pošta mezi Bohemií a Buddhou – průniky buddhismu do evropského myšlení a imaginace 
Pořádáno ve spolupráci s Fakultou humanitních studií FFUK
Program:
10:00 Zahájení 
Blok „Dálněvýchodní adresanti“
10:15 - 10:45: Daniel Berounský, "Tönpa Šenrab: Buddha neortodoxní tibetské buddhististické tradice bönu"
10:45 - 11:15:  Zuzana Kubovčáková, "Dógenovo ponímanie bytia a času: japonská buddhistická filozofia 13. storočia"
11:15 - 11:30: DISKUSE
11:30 - 11:45: Přestávka (spojená s možným pokračováním neformální diskuse)

Blok „Bohémští adresáti“
11:45 - 12:15: Mgr. Jakub Chavalka, "František Čupr a jeho pojetí individualismu v kontextu buddhismu"
12:15 - 12:45: Jakub Šenovský, "Vincenc Lesný a jeho pojetí nirvány v dobovém filozoficko-náboženském kontextu"
12:45 - 13:00: DISKUSE
13:00 - 14:00: Přestávka na oběd
14:00 - 14:30: Jiří Holba, "Karel Novosad (Théra Ňánasatta): první československý buddhistický mnich"
14:30 - 15:00: Luboš Bělka, "Vanišova a Palátova fotografie Baržiho velkého Maitréji: vizuální rekonstrukce chrámu Džokhang ve Lhase"
15:00 - 15:15: DISKUSE
15:15 - 15:30: Přestávka (spojená s možným pokračováním neformální diskuse)
„Závěrečné filozofické rekomando“
15:30 - 16:30: Ladislav Benyovszky, "Heidegger, budhismus a my – potřebnost nepotřebného"
16:30 - 17:00: Závěrečná diskuse 

Místo setkání: Salmovský palác, 1. patro / Rezervace: michaela.pejcochova@ngprague.cz


MOJE NEJ DÍLO
Moje nej dílo je nová série videí, ve které zaměstnanci představují svá nejoblíbenější díla ze sbírek. Jako první se můžete těšit na výběr ředitelů sbírek Národní galerie Praha!

	Michal Novotný | Contemporary monument
	Alena Volrábová | Zima
	Veronika Hulíková | Vražda v domě 
	Markéta Hánová | Opice sahající po odrazu měsíce ve vlnách
	Jana Ryndová | Kostlivec s rituální dýkou
	Alice Němcová | Čtenář Dostojevského
	Petra Kolářová | Buďte zamilované, budete šťastné
	Štěpánka Chlumská | Oltář s Nejsvětější Trojicí
	Olga Kotková | Stětí sv. Doroty
	Helena Huber-Doudová | Televizní vysílač s hotelem na Ještědu
	Petra Zelenková | Budou znamení na slunci
	Adéla Janíčková | Ona
	Oldřich Bystřický | Vlastní podobizna I
	Dalibor Lešovský | Bronzový věk
	Adam Pokorný | Velké obrazové torzo II
	Hana Bilavčíková | Lesní cesta I
	Blanka Kubíková | Na Kampě pod Karlovým mostem
	Andrea Steckerová | Simeon s Ježíškem
	Adriana Šmejkalová | Pád Ikarův 
	Petr Šámal | Pohled na Prahu z ochozu kostela Panny Marie před Týnem 
	Jana Šmídmajerová | Dítě u lesa 



360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY 
Národní galerie Praha připravila interaktivní virtuální prohlídky vybraných sbírkových expozic Národní galerie. Technické zpracování prohlídek zajistila studia VR_MUSASHI a Scan3D. Přístupné jsou divákům zdarma.

	První virtuální prohlídka v expozici 1796–1918: Umění dlouhého století zahrnuje také krátké kurátorské texty.
	Virtuální prohlídka mapuje rozsáhlou expozici Staří Mistři ve Schwarzenberském paláci, která je rozdělena do tří částí. Pomocí zeleného tlačítka se mohou diváci podívat i do dalších pater výstavních prostor.


EDUKAČNÍ PROGRAMY
Od tipů na doma, přes video-workshopy až po studijní materiály k výstavám. Edukátoři NGP pro vás připravují pravidelný přísun aktivit, které jsou inspirovány díly z našich sbírek a výstav. Dostupné jsou pro jakoukoliv věkovou skupinu, zapojit se tedy může každý. Pracujeme s materiály, které má téměř každý ve své domácnosti. Více naleznete na FB stránce NK "file:///\\\\ngprague.cz\\Volumes\\kvackova\\Národní%20galerie%20Praha%20dětem"NGP dětem a na webových stránkách v sekci pro pedagogy.

	Techniky (u)mění
	Blízcí umění
	Laboratvoř


ONLINE SBÍRKY
Galerie disponuje bohatým archivem děl, který neustále doplňuje. Její online sbírky lze nalézt na odkazu sbirky.ngprague.cz. Díla si tak můžete prohlížet z pohodlí domova a zkoumat jejich jemné nuance a detaily.
____________________________________________________________________________

KNIHKUPECTVÍ

Navštivte naše obchody a odneste si některou ze skvělých výtvarných publikací nebo jinou památku na vaši návštěvu NGP.

Knihkupectví v současnosti naleznete v následujících budovách:

Veletržní palác
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

Monumentální prostory Malé dvorany Veletržního paláce hostí vlajkovou loď našich galerijních obchodů. Knihkupectví NGP – Koenig Books nabízí jak publikace a sortiment z produkce Národní galerie Praha, tak výběr z Walter Koenig Books, jednoho z největších nezávislých knihkupectví s uměleckou literaturou v Evropě.

Palác Kinských
Otevírací doba: úterý–neděle: 10.00–18.00

Za rokokovou fasádou paláce Kinských se na Staroměstském náměstí ukrývá bohatý výběr umělecké literatury v nově zrekonstruovaném interiéru našeho galerijního obchodu. 

Klášter sv. Anežky České
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

Klášter sv. Anežky České je oázou klidu v rušném turistickém centru města. Kromě sbírkové expozice středověkého umění a prohlídkového okruhu historií kláštera, skýtá i komornější obchod s knížkami a předměty zaměřenými na staré umění. Začíst se pak můžete v malebných klášterních zahradách.

Schwarzenberský palác
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

V jedné z nejkrásnějších renesančních budov Prahy byla v roce 2019 otevřena nová sbírková expozice Staří mistři. Stěžejní publikace si můžete koupit v muzejním obchodě Schwarzenberského paláce.

Šternberský palác
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

Šternberský palác uchovává od roku 1947 mistrovská díla Národní galerie Praha, jejíž předchůdkyně Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění zde sídlila již v 19. století. Dnes palác představuje i přes jen fragmentárně dochovanou původní výzdobu prvořadý skvost architektury vrcholného baroka v Praze. Ve stavbě a jejím vybavení se setkávají vlivy z různých směrů, a vytvářejí tak ideální prostor pro umělecká díla rozmanitých stylů a dob.

Valdštejnská jízdárna
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

V neposlední řadě můžete dočasně zakoupit vybrané umělecké publikace společně s publikacemi souvisejícími s aktuální výstavou i ve Valdštejnské jízdárně.

__________________________________________________________________________ 
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Navštivte náš e-shop: https://shop.ngprague.cz/ 
___________________________________________________________________________

