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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ČERVEN 2022 

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague" 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

MARKÉTA OTHOVÁ 
Termín: 29. 4. – 30. 10. 2022
Vstupné: základní 150 Kč / snížené 80 Kč

Průřezová retrospektivní výstava jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí. Přestože se tvorba Othové formálně řadí k tradici české konceptuální, archivní, černobílé fotografie, zachovává si vždy intimní, deníkový charakter.
Fotografická práce Markéty Othové je představena na současné výstavě novým projektem s názvem Již brzy, který se potkává s retrospektivním ohlédnutím za dosavadním dílem od devadesátých let. Svým intuitivním přístupem k fotografování umělkyně pokouší schopnosti média a překračuje technické zákonitosti, čímž do něj vnáší senzitivitu a podmaňuje si je pro svébytné vyjádření. Prostřednictvím fotografie se vztahuje k okolnímu světu a nachází minimalistickou poezii každodennosti.

Markéta Othová patří k silné generaci umělkyň, která se v porevolučních devadesátých letech etablovala na umělecké scéně. Od počátku se však odborníci potýkají s autorkou, která uniká bližšímu zařazení. Při prezentacích v domácím i mezinárodním kontextu se v mnohém liší od svých současníků-fotografů nejen proto, že vystavovala černobílé snímky, které se v době technických možností v barvě i detailu jevily jako obyčejné, ale především sama zdůrazňovala svou totožnost nefotografa. Tedy jako umělkyně pracující s fotografií byla převážně vnímána optikou konceptuálních tendencí, i když tomuto popisu se vymyká emotivní kvalita její tvorby.


Autorka je neodmyslitelně spojována s fotografickými instalacemi v senzitivních konstelacích, umístěných na míru neboli in situ do konkrétního výstavního prostoru, se kterým pak fotografie tvoří situaci, jak svým sestavám říká. V devadesátých až nultých letech používala výhradně černobílou fotografii a systematicky dodržovala velký formát, zatímco v posledních deseti letech proměnila své šedé výjevy nejprve na barvené skeny ve formátu A4 a poté na digitální barevnou fotografii. V průběhu tří desetiletí zaznamenala její tvorba také pozoruhodnou vnitřní transformaci. Instalace fotografií vyjmutých z osobního archivu zpočátku reflektovaly poznávání sebe sama i svého nejbližšího okolí a předmětů. Následně se okruh rozšířil a autorka pozorování nasměrovala až téměř voyeurském způsobem na ostatní lidi v sekvenčních časových záběrech. Poté vznikaly ateliérové i jiné experimenty, skrze které se dále vymaňovala ze svých stanovených zásad formátu i (ne)barevnosti. Zatímco dříve fotografie tvořila neodlučitelnou součást autorčina života, v posledních letech život sám převládá nad možnostmi focení a zůstávají křehké zbytky všedních dnů.

Veletržní palác, 5. patro
Kurátorka: Adéla Janíčková 

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






MOVE FESTIVAL: INTIMITA JAKO REZISTENCE 
Termín: 10. 6. – 9. 10. 2022
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

Letošní ročník akce Move, kterou od roku 2017 pořádá pařížské Centre Pompidou, se poprvé divákům představuje také v Praze, přičemž letos je hlavním tématem intimita a způsob jejího vystavování. Na konci 60. let ženské umělkyně podle zásady, že soukromé je politické, tematizovaly ve své tvorbě, zejména v médiu videa a fotografie, svůj soukromý život: své soukromé prostředí, svá těla, romantické vztahy i sexualitu. 
Intimita byla v patriarchální společnosti bagatelizována a odsouvána do soukromé sféry, vnímané jako protipól univerzálních, základních společenských témat. Pro tehdejší feministické teorie však rozkrývání každodenní zkušenosti žen představovalo prostředek odhalování mechanismů dominance a rozvíjení kolektivního vědomí. V tomto ohledu je intimita nástrojem emancipace menšin.  

Současné umění se i dnes snaží se stále přehlíženým a podceňovaným prostorem intimity pracovat. Pokračuje v historických přístupech ve zkoumání toho, jak může být odhalení vlastní intimity postojem vzdoru. Ve 21. století se tak ale děje v kontextu, kdy se řada polemik soustředí na narůstající narcistní exhibici vlastního soukromí na sociálních sítích, jež bývá označováno jako extimita. To, co mělo zůstat uvnitř a skryté, je nyní volně přístupné a vystavované bez ohledu na rizika, která představuje sledování státním aparátem i komercionalizace dat soukromými společnostmi. Někdy záměrně nejasná artikulace na pomezí nucené či nevědomé transparentnosti, exhibicionismu nebo politické proklamace, při současné rostoucí důležitosti komunit nastoluje otázku po možnostech využívání intimity jako aktu rezistence.

V souvislosti s pandemií, která tak dramaticky dolehla na svět v roce 2020, si můžeme obdobné otázky klást ještě z nového úhlu pohledu. Omezení pohybu a nucená domácí izolace nově propojily osobní a profesní sféru, a současně drasticky omezily lidské kontakty. Následná tíseň odhalila, nakolik je potřeba osobního kontaktu v lidském životě naléhavá. 
Otázka intimity je zkoumána i prostřednictvím propojení a shodných postojů mezi umělci nebo mezi jejich tvorbou.

Veletržní palác – Velká dvorana
Kurátoři: Caroline Ferreiera, Michal Novotný

VIZE ANTIKY A STŘEDOVĚKU NA KRESBÁCH LUDVÍKA KOHLA
Termín: 17. 5. – 28. 8. 2022

Malíř Ludvík Kohl (1746–1821) patří k zakládajícím osobnostem umění 19. století v Čechách. Již několik let před vznikem pražské Akademie, která byla založena roku 1799, soukromě vyučoval kreslení podle živého modelu. Částí vlastního díla se hlásil k antice jako vzoru neoklasicistního umění, zároveň však v kresbách konstruoval fiktivní gotické architektury, které jsou již odrazem preromantického zájmu o středověk a jeho duchovní rozměr. V jeho tvorbě se tak odráží typická vícevrstevnatost umění, stojícího na přelomu epoch.

Veletržní palác – 4. patro 
Kurátor: Petr Šámal
UMĚLECKÉ DÍLO VE VĚKU GRAFICKÉ REPRODUKOVATELNOSTI – FENOMÉN PRÉMIOVÝCH TISKŮ 
Termín: 17. 5. – 28. 8. 2022

Umělecké prémie, vydávané v průběhu 19. století nejrůznějšími spolky i časopisy, představují významný fenomén dobové výtvarné tvorby. Prezentovaly a nejširšímu publiku prostředkovaly jak díla zásadního významu, tak i produkci určenou spíše pro pobavení a dekoraci interiéru. Spojují tak v sobě rovinu vzdělávací i zábavnou a jsou rovněž dokladem vývoje reprodukčních technik.

Veletržní palác – 4. patro
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 

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

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

LOMBARDSKÉ DĚDICTVÍ ANTONIA MARII VIANIHO: KRESBY Z REGIONÁLNÍHO MUZEA V TEPLICÍCH 
Termín: 31. 5. – 4. 9. 2022

Regionální muzeum v Teplicích uchovává ve svých sbírkách výjimečný soubor italské kresby. Tzv. Teplické album obsahuje díla předních představitelů Cremonské školy. Přestože byla v nedávné minulosti část této kolekce rozptýlena, umělecky nejpoutavější část souboru se stále nachází na místě, kde jej deponovali jeho poslední soukromí majitelé Clary-Aldringenové.
Nedílnou součástí konvolutu jsou kresby Antonia Marii Vianiho (kolem 1550 – kolem 1635). Grafický kabinet představí výběr z tvorby tohoto umělce, jehož život a dílo jsou spjaty s Cremonou, Mantovou a Mnichovem.
Kurátor: Dalibor Lešovský

SOCHY Z HLÍNY: TERAKOTY ITALSKÝCH MISTRŮ 15. – 18. STOLETÍ ZE SBÍREK NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
Termín: 17. 6. – 27. 11. 2022

Národní galerie Praha ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky uvádí výstavu Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15. – 18. století ze sbírek Národní galerie Praha.

Komorní výstava veřejnosti představí metody průzkumu uměleckých děl jak z pohledu umělecko-historického, tak z hlediska přírodovědných oborů. Atraktivní formou ukáže výhody interdisciplinární spolupráce historika umění, restaurátora, přírodovědce a specialistů z Vysoké školy chemicko-technologické. Jen díky této spolupráci návštěvník za pomoci techniky a nejnovějších neinvazivních analýz nahlédne pod povrch uměleckých děl, zjistí, jak se vyhodnocuje materiálový rozbor, a zejména se dozví, jak tyto průzkumy pomáhají při restaurování a každodenní péči o kulturní dědictví. Téma výstavy reaguje na dlouhodobý zájem návštěvníků stálých expozic o problematiku exaktního průzkumu a metody restaurování uměleckých děl. Projekt ukáže spolupráci humanitních badatelů a přírodovědců a představí výsledky, k nimž společně došli.

Schwarzenberský palác, Šternberský palác
Kurátorka: Olga Kotková
__________________________________________________________________________

SALMOVSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713

VÝSTAVA

ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an 
Termín: 27. 5. 2022 – 2. 10. 2022
Vstupné: základní 150 Kč / snížené 80 Kč

Národní galerie Praha vystaví vůbec poprvé část sbírky Kaeru-an, tedy sbírky „Z žabí chýše“, která představí japonskou zenovou malbu a kaligrafii ze 17. – 20. století. 
Tuto unikátní kolekci zenového umění Národní galerii Praha daroval v roce 2019 nizozemský umělec a sběratel Felix Hess. Výstava bude otevřena v Salmovském paláci 27. května a potrvá do 2. října.

Kurátorský tým: Markéta Hánová, Jana Ryndová
__________________________________________________________________________ 

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

Ve Valdštejnské jízdárně momentálně neprobíhá žádná výstava.
_____________________________________________________________________ 








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.

	Umělecké dvojice v českém umění v 2. polovině 20. století
	Novoročenky Josefa Berglera
	Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České
	Jaro v Umění dlouhého století
	Podoby lásky ve sbírkách NGP
	Rostlinné motivy v asijském umění
	Cestovatelská dobrodružství zapomenutého malíře Engelmüllera
	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 – Buddhovo učení a jeho následovníci napříč Asií 
	Restaurátorský pohled na originály/kopie/falza
	Buddha zblízka – Cesta k nirváně

	Buddhové a bódhisattvové: postavy mahájánového buddhismu
	Falza českého umění 19. století
	Výstava Digitální blízkost jejím kurátorem a ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným


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 

ST 1. 6.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: NA VZDUCHU
k dílům umění ve veřejném prostoru s lektorkami Kačkou a Aničkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 1. 6.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: NA VZDUCHU
k dílům umění ve veřejném prostoru s lektorkami Kačkou a Aničkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 1. 6.
17.00
Po stopách Josefa Václava Myslbeka
Sochařská procházka mapující dílo Josefa Václava Myslbeka, od jehož smrti si připomínáme 100 let. Projdeme se s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou od úmrtního domu J. V. Myslbeka na Slavín.
Cena: 80 / 50 Kč / Doba trvání: cca 120 min. / Místo setkání: na tramvajové zastávce Karlovy Lázně / Rezervace na GoOut


ST 1. 6.
18.00 
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Hánovou
Cena: 200 Kč / 130 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 Salmovského paláce / Rezervace na GoOut

ST 1. 6.
18.30
Digitální blízkost
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy a ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ST 1.6.
19:30
THE LOSERS – Losers Cirque Company
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut

ČT 2. 6.
NGP ON AIR: Markéta Othová v diskuzi s Adélou Janíčkovou
Online diskuze k výstavě Markéta Othová: Již brzy
Rozhovor mezi autorkou a kurátorkou výstavy dá nahlédnout do koncepčních postupů, které utvářely současný projekt pro Veletržní palác. Retrospektivní výstava představuje fotografické instalace, které se vážou na konkrétní prostory. Jak autorka pracuje s fotografií v prostoru? Pozoruhodný přístup k fotografickému médiu odkazuje také k paměti. Jakou roli hraje v tvůrčím procesu archiv? Autorka, která vystavuje od devadesátých let a získala pozornost mezinárodní umělecké scény, vnáší do fotografie citlivost, zatímco si podmaňuje její technické zákonitosti pro svébytné vyjádření.
Cena: zdarma / Místo setkání: WEB a FB NGP / bez rezervace

SO 4. 6.
15.00
Umělci První republiky (Emil Filla, Josef Čapek, Václav Špála)
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou. Bude tlumočeno do ukrajinštiny Alexandrou Vojtíškovou.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 45 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

SO 4. 6.
NGP a Geisslers Hofcomoedianten uvádějí
DIVADLO V GALERII 
Malé příběhy velkého hraběte  
Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Podívaná pro celou rodinu!

Malé příběhy velkého hraběte (tři části) s navazujícími workshopy pro děti (s i bez rodičů) v zahradě Šternberského paláce.
14.00 Díl 1.: Ješitný hrabě
14.30 workshop pro děti a dospělé
15.30 Díl 2.: O podivné svatbě dcery hraběte Šporka 
16.00 workshop pro děti a dospělé
17.00 Díl 3.: Hrabě Špork a černí sousedé
Cena: 180 Kč soba starší 6 let / Doba trvání: cca 180 min. / Místo setkání: V zahradě Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 5. 6. 
14.00 
Huberte! Lovecká štvanice na chůdách
Hodný, zlý a jelen. Znáte desatero ušlechtilé myslivosti? Víte, co je to parforsní hon? Už jste někdy byli na štvanici? To Hubert a Hubert si takhle jednou vyrazili do lesa na lov zvěře. A hádejte, koho uštvali? 
Pouliční inscenace volně podle legendy o sv. Hubertovi.
14.30 navazující workshop pro děti s dospělými inspirovaný inspirovaný divadlem i uměním ze sbírek NGP v zahradě Šternberského paláce. V rámci vstupenky je možnost navštívit sbírkové expozice.
Cena: 130 Kč osoba starší 6 let / Doba trvání: cca 60-90 min. / Místo setkání: V zahradě Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 5. 6. 
16.00 
Dryáčnice aneb Čtyři kozy v bylinách
Pouliční oslava hraběte Šporka a jeho lázní v Kuksu, které nemají ve světě obdoby! Divadelní souboj lékaře a mastičkáře u jednoho stolu: účinkují lépe španělské mušky, vlčí játra, nebo dokonce prášek z jeleních parohů?
V tempu komedie dell’arte se objeví její nejslavnější postavy: Dottore, Pantalone i Pulcinella. Volně na motivy původního scénáře Dryáčník z nejstarší dochované sbírky scénářů komedie dell'arte Il Teatro delle Favovole rappresentative z roku 1611, kterou sepsal Flaminio Scala, slavný herec, impresário a přítel rodiny Andreini.
16.30 navazující workshop pro děti s dospělými inspirovaný divadlem i uměním ze sbírek NGP v zahradě Šternberského paláce. V rámci vstupenky je možnost navštívit sbírkové expozice.
Cena: 130 Kč osoba starší 5 let / Doba trvání: cca 60-90 min. / Místo setkání: V zahradě Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 5. 6. 
19:30 
KOLAPS – Losers Cirque Company 
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut

ÚT 7. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: VELETRŽNÍ CITY
k ARCHITEKTUŘE Veletržního paláce s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 7. 6. 
19.00 Antické náměty v dílech starých mistrů: komentovaná prohlídka v expozici Staří mistři, která předchází představení Římské Lukrécie
20.00 Římská Lukrécie: opera, polokoncertní provedení
Poslední dny římského království jsou ve znamení bojů, intrik a malicherností. Je třeba sesadit samozvaného krále, aby se do země vrátila morálka! Ať vládnou vzdělanci a bojují srdnatí bojovníci. A ženy ať nevyvádějí, když se vlastně nic nestalo. Příběh vztahů jedné uzavřené společnosti na pozadí příběhu o zneuctění krásné Lukrécie. Nově-barokní site-specific opera současného hudebního skladatele Tomáše Hanzlíka (Ensemble Damian) na základě úpravy dochovaného barokního libreta Heinricha Rademina k parodické opeře na antický námět z roku 1731 s využitím živého komorního orchestru, chlapeckého pěveckého sboru Bruncvík a herců-zpěváků souboru Geisslers Hofcomoedianten.
Geisslers Hofcomoedianten a Tygr v tísni
Cena: 490 Kč / Místo konání: Nádvoří Schwarzenberského paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 7. 6. 
19.30
NEBESA – Petr Jeništa, Losers Cirque Company
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut

ST 8. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: VELETRŽNÍ CITY
k ARCHITEKTUŘE Veletržního paláce s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ČT 9. 6.
20.00
Nik Timková, Zuzana Žabková: "Dear dreams, Please take me over."

The audiovisual performative intervention of the exhibition Move.

マリッサ・クーパーの憂鬱 The Melancholy of Marissa Cooper
since 2017 by and with Pawel Dudus, René Alejandro Huari, Fergus Johnson, 
Laura Eva Meuris, Sybila, Nik Timková, Zuzana Žabková, since 2020 presenting
monthly radio-series: Marissa Laude on Radio Laude based in Prague.

The Melancholy of Marissa Cooper is a collective DJ-dance body that is sym-poetically desperately teenage, crying, laughing and screaming out loud. Marissa lets you fall into her, she is never enough. Her skin is a fiction. Taking club culture as a parallel universe with its own rules, Marissa uses her melancholy to open herself to death through a collective ecstatic experience. In this co-immunity, we look back at notions of inseparability, 
intensity, darkness, and divinity. 
The Melancholy of Marissa Cooper performed at Kiosk Festival, Creepy Teepee Festival, Pohoda Festival, Festival Narracje, Oskar Čepan Award for Slovak visual artists, or FUGA, Bratislava. Fergus Johnson, Rene Alejandro Huari Mateus, Nik Timková, Zuzana Žabková and Radio Laude
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 120 min. / Místo setkání u výtahů v přízemí Veletržního paláce / bez rezervace

ČT 9. 6. 
17.00
LOSERS – workshop akrobacie 
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut

ÚT 9. 6. 
19.30
NEBESA – Petr Jeništa, Losers Cirque Company
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut



SO 11. 6. a NE 12. 6.
Workshop velkoformátové analogové fotografie: Již brzy
Dvoudenní workshop klasické velkoformátové fotografie proběhne u příležitosti retrospektivní výstavy Markéty Othové: Již brzy. V rámci programu se zaměříme na budovu a zákoutí Veletržního paláce, výjevy, kompozice a zátiší vzniklá v souvislosti s každodenním děním v budově. Náplň workshopu volně navazuje na témata a způsob práce odrážející se v realizacích Markéty Othové.

Tvorba snímků na fotoaparát velkého formátu je výsostná technika, jejíž produkty svou kvalitou, hloubkou obrazu a krásou tonálního podání výsledného bromostříbrného tisku nebyly dosud překonány žádnou moderní digitální technologií. Přístup k fotografickému médiu, kdy příprava a soustředěná tvorba jednoho snímku trvá i několik hodin, je na hony vzdálen instantní práci s digitální technikou. Všechny součásti procesu si osvojíte od samotného počátku (základy optiky a exponometrie, příprava fotoaparátu a fotografované scény, svícení, kompozice), přes vyvolání naexponovaného negativu až po tvorbu černobílé zvětšeniny a její finální zpracování. Celým kurzem vás provedou Čeněk Folk a David Stecker, odborní pracovníci z oddělení Fotografické dokumentace Národní galerie Praha. 

Workshop je určen nadšeným fotografům amatérům i profesionálům, kteří mají zájem své znalosti a dovednosti prohloubit. Cílem kurzu je osvojení si práce s profesionálním deskovým fotoaparátem Sinar a listovými filmy velkého formátu. Společně si vyzkoušíme základní i pokročilé techniky práce s perspektivou pomocí profesionálních velkoformátových kamer, naučíme se jak dobře vyvolat černobílý film a jak z něj zhotovit kvalitní černobílou zvětšeninu v temné komoře za pomoci profesionálních zvětšovacích přístrojů. Zájemcům o kurz budou k dispozici fotoaparáty s širokým příslušenstvím a osvětlovací technikou.

Cena kurzu zahrnuje:
Veškerý potřebný fotografický materiál – filmy, fotopapíry, fotochemie, spotřební
materiál. Z kurzu si každý účastník odnese 2 vyvolané černobílé negativy formátu
9x12cm, 1 finální bromostříbrnou zvětšeninu formátu 30x40 cm na kvalitním
barytovém papíru a kontaktní print z vyvolaných negativů na barytovém papíře.

Harmonogram kurzu
1. den Fotografická praxe ve studiu + vyvolání negativů
9:00 Sraz
9:30 Teoretický vhled, úvodní přednáška
11:30 1. blok focení
13:30 Oběd
14:30 2. blok focení
16:30 3. blok focení
18:30 Vyvolání filmů
cca 20:30 Konec


2. den Praxe v temné komoře – vyvolání a finalizace pozitivů
9:00 Teoretický vhled a analýza nafocených negativů
10:30 1. blok zvětšování pozitivu
12:00 Oběd
13:00 2. blok zvětšování pozitivu
14:30 3. blok zvětšování pozitivu
16:00 Sušení pozitivů
cca 18:00 Konec
Cena: 3.500 Kč / Doba trvání: dvoudenní workshop, začátek sobota i neděle v 9.00, předpokládaný konec v sobotu cca ve 20.30 a v neděli cca v 18.00 / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Kapacita omezena: maximální počet 6 účastníků / Rezervace na GoOut 

NE 12. 6. 
17.00
Anastasia Valsamaki (GR): Body Monologue	
Co dokáže tělo? A co nám ve svém monologu sděluje? Mlčí, a přitom k nám promlouvá svými gesty, pohybem a nechává nás žasnout nad dovednostmi, vynalézavostí a fantazií, čeho všeho je schopné. Místy až nechceme věřit, že je to tělo lidské, v inscenaci Body Monologue talentované řecké tanečnice Gavriely Antonopoulou. Choreografka Anastasia Valsamaki s ní skrz tanec zkoumá jeho nevyčerpatelné a až nepředstavitelné možnosti. 
Cena: vstupné dobrovolné 
Doba trvání: 20 min. / Místo konání: Korzo / Rezervace na GoOut 

ÚT 14. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: NA CESTÁCH… ON THE ROAD
Herna inspirovaná umělci a jejich cestami (Paul Gauguin, Otakar Nejdlý, František Skála) s lektorkami Míšou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 14. 6. 
17.00
LOSERS – workshop akrobacie 
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut

ÚT 14. 6
19:30
KONKURZ – Losers Cirque Company
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace doporučená na GoOut

ST 15. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: NA CESTÁCH… ON THE ROAD
Herna inspirovaná umělci a jejich cestami (Paul Gauguin, Otakar Nejdlý, František Skála)  s lektorkami Míšou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 15. 6.
18.00
Jiná moderna / 20 let moderny na Slovensku
Komentovaná prohlídka s Katarínou Bajcúrovou, kurátorkou Slovenské národní galerie, na téma umění První republiky.
Jaká byla moderna na Slovensku mezi světovými válkami? Čím se lišila od české a evropské moderny? V čem byla jiná? Katarína Bajcurová, kurátorka moderního a současného umění Slovenské národní galerie, představí v rámci komentované prohlídky expozice 1918 - 1938: První republika hlavní znaky a odlišnosti vývoje moderního umění na Slovensku.
Cena: 80 / 50 Kč / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ČT 16. 6.
18.00
Digitální blízkost: Kdo programuje naši realitu? 
Přednáška Terezy Bartoníčkové u příležitosti výstavy Digitální blízkost.

V rámci přednášky si osvětlíme principy, které pohání online svět a sociální média. Zaměříme se na jejich dopady na každého z nás. Zároveň se budeme soustředit na to, zda vůbec z pozice uživatele disponujeme možností fenomény spjaté s digitálním světem ovlivnit. Ponoříme se pod hladinu fungování online platforem/sociálních médií a poodhalíme i skryté mechanismy, jež nemůžeme nahlédnout ani pozorným okem. Dotkneme se i otázek z oblasti psychologie a filosofie, a to zejména kvůli etice technologií a mechanismů, které skrze ně fungují. Díky tomu si i ozřejmíme motivace pro regulaci technologií, ať už sebe regulaci v rámci technologických firem, nebo i těmi státními či lokálními. Přednáška bude shrnovat podstatné mechanismy, které ovlivňují naše chování především na sociálních médiích a bude je zasazovat do kontextu společenského vývoje, přičemž nastíní i důsledky týkající se jejího budoucího směřování.

MSc. Tereza Bartoníčková  je zakladatelkou a prezidentkou Internetového Institutu. 
Studovala marketing a PR na FSV Univerzity Karlovy a následně se věnovala studiu na Oxford Internet Institute, kde získala titul MSc. v oboru Social Science of the Internet. 
Dlouhodobě se zaměřuje na eticko-právní dopady AI a regulace technologií. V této oblasti se momentálně věnuje doktorskému studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
Pracovní zkušenosti získala prostřednictvím menších společností či jako freelancer, ale rovněž u mezinárodních korporací jako Google, kde se zaměřovala na analýzu big dat, digitální marketing a komunikaci.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 80 min. / Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci /Rezervace na GoOut

NE 19. 6.
14.00
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Ryndovou
Cena: 200 Kč / 130 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 Salmovského paláce / Rezervace na GoOut

NE 19. 6. 
17.00
Sena Atsugah (GH): Gbei! 
Také občas ve své hlavě slyšíte hlasy? V sólu posouvajícím představy o „afro contemporary dance“ s názvem Gbei!  k nám promlouvají skrze tělo a pohyb ghanské tanečnice Seny Atsugah. Přicházejí z minulosti, přítomnosti i budoucnosti, nemusíme se jich ale bát, snažit se jich zbavit nebo je ignorovat.  Začněme s nimi dialog a nechejme se unést do jiných světů, nebo přímo do nitra nás samých.  
Cena: vstupné dobrovolné / Doba trvání: 15 min. / Místo konání: Korzo / Rezervace na GoOut 

PO 20. 6. 
17.00
LOSERS – workshop akrobacie 
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut

PO 20. 6. 
19.30
NEBESA – Petr Jeništa, Losers Cirque Company
Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha uvádí program v zahradách Kláštera sv. Anežky České. Více informací zde.
Místo konání: zahrady Kláštera sv. Anežky České / Rezervace na GoOut





ÚT 21. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: HLAVA NA HLAVĚ
Herna inspirovaná portréty a portrétními bustami ze sbírkových expozic s lektorkami Aničkou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 22. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: HLAVA NA HLAVĚ
Herna inspirovaná portréty a portrétními bustami ze sbírkových expozic s lektorkami Aničkou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 22. 6.
20.00
Romeo & Hellion 〜 Additional Feel: MAD CITY
Additional Feel: MAD CITY je autorská audiovizuální a site-specific performance představující dystopický příběh odehrávající se ve městě "šílenců". Skrze konkrétní příběhy jednotlivců nastavuje zrcadlo, zpochybňuje základní společenský řád a nabourává zažitá schémata vnímání. Prostřednictvím disruptivních momentů a asociací tematizuje fenomény, pocity a myšlenky, které jsou přítomny v digitálním i analogovém světě. Jednotlivé oblasti nestaví vedle sebe ani proti sobě, ale nechává je vzájemně prostupovat a zdůrazňuje likviditu, v níž se pohybujeme. Marnou touhu po stálosti na osobní i nadosobní rovině nahrazují neustálé zvraty a frustrace spouštějící ambivalentní pocity plné nejistoty. Neustálá akcelerace vjemů, pomíjivých obrazů a změny atmosféry v kombinaci se zdánlivou svobodou v prostředí, které podléhá zneužívání moci a kontrole, vytváří nelichotivý komentář ke vztahům, jak je známe a jak je prožíváme. V prostředí, které otevřeně vybízí ke zbláznění se (get mad) jsou nabourávány zaběhnuté kategorie i kategorizace příznačné pro společenské zřízení, které odhaluje v nelichotivé perspektivě.

V mikrokosmu MAD CITY, který podléhá vlastním pravidlům a subverzivně komentuje disfunkční společenské normy a mechanismy, se otevírá mnoho pozic, s nimiž je možné se (ne)identifikovat či je podrobit kritice. Tragikomické momenty, humor nebo vizualita, které se v performance mísí, vypadají familiárně a známě i díky sociálním sítím, jimž jsou vlastní. Jaké rozhraní, nastavení a prostředí je „ve skutečnosti“ toxické a mad?

Bipolarita, ambivalence, krajní situace, divnost, ale také láska, vřelost, křehkost a péče vytvářejí prostředí pro zážitek a kontakt, který nemusí být výhradně příjemný, ale v prostředí MAD CITY není nebezpečný. Účastníky performance se v určitých momentech stávají dočasně také diváci. Všichni aktéři, performeři i publikum jsou ve vykonstruovaném (nikoli jen galerijním) prostředí obnaženi a vystaveni vzájemnému kontaktu a variabilním způsobům vnímání vzniklých situací. 
Momenty plné něhy se rozehrávají mezi zcela cizími lidmi, s nimiž v MAD CITY lze pociťovat vzájemnou familiární blízkost. Prostředí, které maskuje a demytizuje zároveň. Submisivita i dominance, svoboda a kontrola, moc i bezbrannost jako rozmanité a nemilosrdně demaskované projevy moderní civilizace, v níž žijeme, jíž jsme součástí, kterou tvoříme a která zároveň tvoří nás. 

Hlavními aktéry performance jsou autoři projektu Miriama Kardošová a Jan Durina. V rámci performance vystoupí i víc než desítka spřátelených umělců a umělkyň, kteří přinášejí vlastní pohled a zkušenost. Dvě zásadní umělecké osobnosti podílející se na performance jsou francouzská interdisciplinární umělkyně, hudebnice a performerka Pauline Canavesio (BORA) a Dávid Čerťanský, student pátého ročníku ateliéru Malba III na pražské Akademii výtvarných umění. Důležitou složkou jednotlivých scén performance je rovněž hudební stopa, která se z velké části skládá z autorských kompozic Jana Duriny a Romeo & Hellion. Vedle vlastních zvukových a hudebních vstupů zazní i zvukové stopy několika dalších umělců.

Miriama Kardošová je slovenská umělkyně, která se ve své tvorbě věnuje převážně malbě, kresbě a performance, dále soše, instalacím, fotografii, zvuku a textilní tvorbě. Zprvu se soustředila zejména na médium malby, přičemž prostřednictvím expresivních olejomaleb zkoumala komplikovanost mezilidských vztahů. Od roku 2017 se věnuje primárně performance a svůj zájem o expresivní figuraci vyjadřuje prostřednictvím vlastního těla. Stává se živou sochou oděnou do barevných kostýmů komponovaných z nalezených předmětů či přírodních prvků. Ve svých improvizovaných performance se často dostává do stavu ovládaném pudy a tělesností, v rámci něhož se rozpouští bariéra mezi ní a publikem. Zkoumá hranice vědomí a vlastního těla - jeho vytrvalost, vnímání, sílu a zranitelnost. Miriama Kardošová vystavovala a vystupovala v Bulharsku, České republice, ve Francii, v Německu na Slovensku a Ukrajině. 

Jan Durina je slovenský interdisciplinární umělec věnující se převážně fotografii, zvuku a hudbě, performance a textilní tvorbě. Jeho vizuální a mnohdy až teatrální díla, zkoumají světy fantazie a vnitřního prožívaní. Realizace reflektují a zprostředkovávají osobní zkušenost s duševním zdravím, spiritualitou, láskou a queer identitou. Kromě výstavních aktivit se rovněž několik let soustředí na produkci elektronické hudby a je součástí organizačního týmu festivalu Creepy Teepee Festivalu. Jeho audiovizuální projekt For You Katrina byl v letech 2017 a 2018 představen na evropském turné a v roce 2019 vydal debutové album s aktuálním hudebním projektem Ephemeral Harms. Mezi lety 2014 a 2020 žil a tvořil v Berlíně, přičemž od roku 2021 žije v Praze, kde se v rámci doktorského studia na Akademii výtvarných umění věnuje výzkumné, kurátorské a pedagogické činnosti.

Miriama Kardošová a Jan Durina spolupracují více než dekádu, přičemž od roku 2019 vystupují jako umělecké duo Romeo & Hellion. Jejich společné projekty vznikají na základě vzájemné potřeby otevřeného kreativního prostředí a sdílení zkušenosti na půdorysu performativní feministické umělecké platformy. Společně zkoumají interdisciplinární umělecké přístupy a reflektují mnohdy bipolární fenomény spojené s vnitřním prožíváním, hranicemi vědomí a podvědomí, síly a zranitelnosti, sexuality či duševního zdraví. V rámci performance pracují se silnou emocionalitou a napětím, s nimiž často přímo konfrontují diváky. Důraz kladou na mnohdy až groteskně působící vizualitu posílenou ručně vypracovanými autorskými kostýmy, maskami a scénografii. 

Performance je součástí mnohovrstevnatého programu pojícího se k výstavě Digitální blízkost, jejímž kurátorem je Michal Novotný, ředitel Sbírky současného a moderního umění Národní galerie Praha. Koncepce performance volně navazuje na výstavu a přináší živou extenzi pocitů, témat a myšlenek rezonujících nejen ve výstavě.

Termín: 22. 6. 2022, 20:00–21:00,
Lokace: Národní galerie Praha, Veletržní palác, Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Autoři koncepce, dramaturgie, scénografie a kostýmů: Miriama Kardošová a Jan Durina 
Koordinace a spolupráce na koncepci: Alena Štěrbová
Produkce: Wanda Kaprálová, Klára Mamojková, Ida Tausch

Akce je realizována za finanční podpory městské části Praha 7.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: Malá dvorana ve Veletržním paláci / bez rezervace

NE 26.6. 
10.30–17.00
ZAHRADNÍ PLENÉR: Analýza a skvrna
Celodenní dílna pro studenty a dospělé s umělkyní Marií Ladrovou, odbornicí na akvarelovou malbu a edukátorkou Jitkou Handlovou.
Užití akvarelové techniky má svá pravidla, ale malířské vyjádření nijak nelimituje, naopak, škála forem zahrnuje vše – od exaktního, analytického popisu až po uvolněnou gestickou malbu ve velkých formátech. Získáte základní informace o výtvarných prostředcích (druhy barev, štětců a papírů, jejich využití a možnosti) a o technice samotné - malbě do mokrého podkladu, práci s vrstvami až po kombinaci obou tradičních způsobů. 

Unikátní prostor zahrady Šternberského paláce vybízí k meditaci i tvůrčí práci. Struktura stromů, sochy, ohraničený prostor i distanční průhledy do Jeleního příkopu, barokní architektura a letní příroda jsou inspirativní platformou pro malířské zpracování drobných krajinných témat. Pod vedením lektorů se naučíte vybraný námět umístit do formátu, kresebně a malířsky zpracovat. Techniky, kterými se budeme zabývat: lavírovaná perokresba, kvaš, akvarel, pastel na papíře, kartonu a desce. Drobné pohoštění a většina materiálu v ceně. Další připravovaný plenér proběhne v sobotu  16. 7. 2022 s tématem Tajemná zahrada.
Cena: 750 Kč (zahrnuje základní výtvarný materiál – akvarelový papír, štětec, barvy, odborné vedení, káva a čaj) / Maximální počet účastníků: 12 osob / Doba trvání: 10.30–17.00 / Rezervace na GoOut

NE 26. 6.
16.30
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

ÚT 28. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: HOGO FOGO
Herna inspirovaná EXPOZICÍ 1918-1938: První republika s lektorkami Aničkou a Dášou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 28. 6.
15.00 
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an ve znakovém jazyce
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Ryndovou a s tlumočnicí do českého znakového jazyka Naďou Hynkovou Dingovou
Cena: zdarma k platné vstupence a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 90 min / Místo setkání: pokladna Salmovského paláce / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 

ST 29. 6. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: HOGO FOGO
Herna inspirovaná EXPOZICÍ 1918-1938: První republika s lektorkami Aničkou a Dášou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 29. 6. 
18. 00
Markéta Othová: Již brzy
Komentovaná prohlídka s umělkyní Markétou Othovou
Cena: 150 / 100 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

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 ̌tem"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

V Malé dvoraně Veletržního paláce se nachází Knihkupectví NGP zaměřené na publikace o umění a vybranou dětskou literaturu. Naší hlavní nabídku tvoří tituly a sortiment z produkce NGP.

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