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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM DUBEN 2019

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

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

Veletržní palác

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

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

Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny
Termín: 1. 3. 2019 – 28. 7. 2019
Ve svém novém projektu nazvaném Místo rodiny, který vznikl přímo pro prostory prezidentského salonku Veletržního paláce, se Viktor Dedek vydává po stopách vlastní identity a divákovi předkládá topografii (biografické) utopie načrtnutou vzpomínkami z dětství a přefiltrovanou sociálním aparátem vzdělávacího pokroku. 

Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí
Termín: 1. 3. 2019 – 28. 7. 2019
Desátá kapitola Moving Image Department je věnována zkoumání znepokojivé geneze fikce a postpravdy a přitažlivosti smyšlenek. Hranice mezi dokumentem a fikcí se stírají a výsledkem je nová struktura reálna vzniklá jako problematický kříženec skutečností a představ. Umělci, kteří se na výstavě podílejí, si osvojili umění mystifikace a vypořádávají se s vnímáním reality a s interpretací minulosti a historie, přičemž berou v potaz mezery ve vzdělání, mediální horečku, návykovost smyšlenek a sklon k abstraktnímu slovníku, jehož prostřednictvím vidíme a zažíváme současný, nadměrně zprostředkovaný svět systémů a kódů, které dávno přesáhly naši představivost.

Národní galerie Praha: Budoucí palác
Termín: 1. 3. 2019 – 1. 5. 2019
Výstava u příležitosti vyhlášení soutěže na transformaci Veletržního paláce
Budoucí palác připomíná formou narativního oblouku existenci Veletržního paláce v posledních devadesáti letech. Palác provází pohnutý osud, je ztělesněním modernistických pasáží v duchu transparence, materiálů skla a železa, jak připomíná Walter Benjamin v Passagen-Werk. Palác Pražských vzorkových veletrhů vznikl v letech 1925 až 1928 jako největší budova své doby, s dlouhými koridorovými pasážemi lemovanými skleněnými výlohami, určenými pro žádostivý pohled korzujícího diváka. Architektura, jíž se obdivoval i Le Corbusier. Zničující požár v roce 1974 zapříčiněný nepozorností lakýrníků znamenal zlom i nové vzepětí, v ustavení paláce pro Národní galerii. Ta strohou modernistickou architekturu využívá k prezentaci moderního a současného umění – lesk komodit nahradil lesk umění v současnosti.

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
1918–1938: První republika 
Nová sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku
Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen…) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh…), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

1930–současnost: České moderní umění 
Českou výtvarnou tvorbu po roce 1930 reprezentují díla Františka Muziky, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toyen, Zdeňka Sklenáře, Jana Kotíka nebo Václava Bartovského. Expozice mapuje i umělecké tendence od 60. let do současnosti – Informel, Akční umění, Novou citlivost i postmodernu.

PROGRAM 
Po 1. 4. 
16.30 FAUNUS / Česká taneční platforma 2019
Taneční sólo performance Martina Talagy v rámci festivalu Česká taneční platforma 2019. 
Cena: 220/120 Kč / Bez rezervace / Malá dvorana 

18.00 SOMA #26 
Vizuálně pohybová performance, kde je hlavním zájmem samotné lidské tělo. Ve vší své kráse a ošklivosti. Co je vlastně krásné  a co ošklivé? Současný trend vyzdvihuje vnější krásu a zapomíná na vnitřní hodnoty. Postupně chladneme a máme k figurínám a robotům mnohem blíž než kdykoliv předtím. Oceněné představení festivalu Česká taneční platforma 2018.
Cena: 150 Kč / Bez rezervace / Malá dvorana 

St 3. 4. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Prahmoty 
ke sbírkové expozici 1930–současnost: České moderní umění s Michaelou Trpišovskou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena

17.00 Prvorepubliková umělecká scéna mimo hlavní město
komentovaná prohlídka pro pedagogy s historičkou umění Jitkou Šosovou 	
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma pro pedagogy / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

20.00 SOMA #27 / Česká taneční platforma 2019
Vizuálně pohybová performance, kde je hlavním zájmem samotné lidské tělo. Ve vší své kráse a ošklivosti. Co je vlastně krásné  a co ošklivé? Současný trend vyzdvihuje vnější krásu a zapomíná na vnitřní hodnoty. Postupně chladneme a máme k figurínám a robotům mnohem blíž než kdykoliv předtím. Oceněné představení festivalu Česká taneční platforma 2018.
Cena: 220/120 Kč / Bez rezervace / Malá dvorana 

Čt 4. 4. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Prahmoty 
ke sbírkové expozici 1930–současnost: České moderní umění s Michaelou Trpišovskou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena

Ne 7. 4.
10.30–12.00 a 14.00–15.30 Víkend: Ikony světového umění 
ke sbírkové expozici První republika 1918–1938 s Dagmar Chocholáčovou a Terezou Jursovou 
Cena: 90 Kč / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: u pokladen / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz	

St 10. 4. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Silueta 
ke sbírkové expozici První republika 1918–1938 s Blankou Kafkovou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena

Čt 11. 4. 
10.30–11.30 a 15.30–16.30  Herna: Silueta 
ke sbírkové expozici První republika 1918–1938 s Blankou Kafkovou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena

Ne 14. 4.
15.00 Otevřený depozitář Umění Asie
komentovaná prohlídka s Terezou Vaškovou 
Cena: 80/50 Kč  / Místo setkání: u pokladen

St 17. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Čistě krystal 
k dílu Wenzela Hablika s Klárou Huškovou Smyczkovou a Dagmar Chocholáčovou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena

17.00 Pražská umělecká scéna První republiky
komentovaná prohlídka pro pedagogy s historičkou umění Alicí Němcovou	 	
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma pro pedagogy / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

18.00 Státní nákup francouzského umění v roce 1923
přednáška kurátorky a historičky umění Olgy Uhrové k expozici 1918-1938    
Cena: 80/50 Kč  / Místo setkání: u pokladen

Čt 18. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Čistě krystal 
k dílu Wenzela Hablika s Klárou Huškovou Smyczkovou a Dagmar Chocholáčovou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena

St 24. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Sám v sobě
k výstavě Akvizic s Michaelou Trpišovskou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena 

18.00 Týden umění: 400 ASA: Fotografie
komentovaná prohlídka výstavy s fotografkou Alžbětou Jungrovou, zdarma
Cena: zdarma  / Místo setkání: u pokladen

Čt 25. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 Herna: Sám v sobě 
k výstavě Akvizic s Michaelou Trpišovskou v Korzu  
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena
 
17.00–18.00 Týden umění: Behind the Scene
nahlédněte s vedoucí výstavního odboru Janou Šmídmajerovou do zákulisí příprav nové sbírkové expozice umění 1796–1917 ve 4. patře Veletržního paláce
Cena: zdarma  / Místo setkání: u pokladen

So 27. 4. 
15.00–18.00 Týden umění: Theatrum Mundi – Kolektivní performance 
Koncept: Darina Alster 
Vystupují: Lenka Klodová, František Kowolowsky, Skupina In sáček Veritas, Kateřina Olivová, Hsu Yi Ting (TW), Tomáš Ruller, Miloš Šejn, David Helán, Viktor Fucek (SK), Katarina Kadijevič, Jiří Surůvka, Gaby Bila- Gunther (GE), Ladislav Vondrák, Mojmír Pukl, Jana Orlová, Hana Magdoňová, Tera Pie, Mary Meixnerová, Johana Střížková, Elis Unique, Tereza Sosíková, Jan Běhounek, Jan Škrob, Magdaléna Šipka, Martin Zet,Tereza Sosíková, dále studenti Duncan centre: Šárka Říhová, Tereza Holubová, Šimon Klus, Jolana Šturmová, Zuzana Pipková, Barbora Makalová, Anna Kroupová, Magdalena Junková.
Multimediální instalace – experiment s fenoménem kolektivní performance, který zachycuje vnitřní prostor člověka a metaforicky také světa v návaznosti na Jana Amose Komenského. Skupina lidí jako živý organismus, kde probíhají různé protichůdné procesy zároveň. Konec střídá začátek v nepravidelném rytmu. Obsah instalace bude spoluvytvářen performery, diváky i prostorem. Projekce se stanou zrcadly svých pozorovatelů.
Cena: zdarma  / Místo setkání: Malá dvorana a ochozy 3. patra 

Ne 28. 4.
10.00–18.00 MÁME OTEVŘENO 
vstup zdarma na výstavy současného umění Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí, Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny a 400 ASA: fotografie
__________________________________________________________________________

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka | otevřeno do 30. 6. 2019
Ve třech podlažích paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do začátku 19. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství – Dürer, Cranach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.
Sbírková expozice bude uzavřena 30. 6. 2019 z důvodu revitalizace. 

PROGRAM  
St 3. 4. 
18.00 Setkání ve vlnách – téma moře v holandské krajinomalbě 17. století
Kurátorská zastavení u uměleckých děl, která nebudou figurovat v revitalizované expozici Schwarzenberského paláce. 
Cena: 80/50 Kč  / Místo setkání: u pokladen

So 13. 4. 
10.30–17.00 Vítání jara
Výtvarná dílna pro mládež (13 let) a dospělé.  
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 jarní příroda je inspirativní platformou pro malířské zpracování drobných krajinných témat. Pod vedením lektorů se naučíte vybraný námět umístit do formátu, kresebně a malířsky zpracovat. Techniky: kvaš, akvarel, pastel na papíře, kartonu a desce. Drobné pohoštění a část materiálu v ceně. 
Cena: 600 Kč  / Místo setkání: u pokladen / rezervace na sp.educ@ngprague.cz

St 17. 4. 
18.00 Velkorysý dar – sbírka Mudr. Josefa Hosera v současné expozici
Kurátorská zastavení u uměleckých děl, která nebudou figurovat v revitalizované expozici Schwarzenberského paláce. 
Cena: 80/50 Kč  / Místo setkání: u pokladen

19.30 Večery ve Šternberském paláci: Transitus Irregularis
Jazz – Reynek – Baroko, autorská tvorba inspirovaná barokem, F. Dvořák – cembalo, J. Keller – violoncello, N. Marinová – housle, M. Nosek – kytara
Café NGP Šternberk / Rezervace entree@post.cz, 604 918 972 / Cena 200/150 Kč (pro návštěvníky expozice v daný den vstup zdarma)

ČT 27. 4. 
17.00 Týden v umění: Malíři, mecenáši, sběratelé 
o starých holandských a flámských mistrech z  pohledu kurátora a z pohledu současného umělce Jakuba Špaňhela v expozici
Cena: zdarma  / Místo setkání: u pokladen

SO 27.4 
14.00–17.00 Týden umění: Ateliér ušlechtilých radostí
Hledejme radosti a zábavy starých holandských mistrů, podobizny ušlechtilých měšťanů a šlechticů, jarní přírodu na obrazech i za oknem. Otevřený samoobslužný ateliér pro malé i velké.
Cena: 90 Kč  / Místo setkání: u pokladen

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

Schwarzenberský palác

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

Salmovský palác

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

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

PROGRAM
Ne 7. 4.
16.00 Salm Modern #1: Možnosti dialogu
komentovaná prohlídka s historičkou umění Petrou Bidlasovou 
Cena: 80/50 Kč  / Místo setkání: u pokladen

So 13. 4. 
12.00 Zahájení sezóny na terase v Kuchyni
Cena: zdarma / Místo: Restaurace Kuchyň 

Út 23. 4.
18.00 Týden umění: Talk kurátora Michala Novotného v dialogu s umělcem Jiřím Černickým
Cena: zdarma  / Místo setkání: u pokladen
________________________________________________________________________

Palác Kinských

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

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu vzdelavani@ngprague.cz nebo 224 301 003.

VÝSTAVA
V paláci Kinských připravujeme výstavu Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírek Ordrupgaard. Těšíme se na vaši návštěvu od 29. 6. 2019. 

__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

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

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

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

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

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

PROGRAM
So 6. 4. 
10.30–12.30 a 14.30–16.30 Víkend: Pláč a radost Velikonoc (děti 6–13)
Co o Velikonocích slavíme? Slavili lidé tento svátek už ve středověku? Jsou Velikonoce svátkem veselým či smutným? A dokázali vůbec umělci zobrazit pláč, smutek, radost? Odpověď na tyto a mnohé jiné otázky zjistíte běhen naší dílny pro děti a rodiče, která je zaměřená nejen na téma Velikonoc, ale i na téma středověký gest. Pořadem s výtvarným ateliérem vás provedou Marina Hořínková a Lucie Fryčová. 
Cena: 90 Kč / Místo setkání: u pokladen / rezervace na ak.educ@ngprague.cz 

Po 22. 4. 
11.00 Velikonoce ve středověku a jejich reflexe v gotickém umění
Kristovy pašije a oslava vzkříšení ve 14. a 15. století na Velikonoční pondělí s Alexandrou Brabcovou
Cena: 80/50 Kč  / Místo setkání: u pokladen

Út 23. 4. 
16.00 Týden umění: Umění krásného slohu: 600 let od smrti Václava IV. a vypuknutí husitských válek (1419–2019)
komentovaná prohlídka v den sv. Vojtěcha s historikem umění Janem Klípou
Cena: zdarma  / Místo setkání: u pokladen

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



VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 

VÝSTAVA
Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
Termín: 19. 4. – 28. 7. 2019
Výstava si klade za cíl představit Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání s básníky pozoruhodné, a dnes již v jistém smyslu legendární, francouzské skupiny Vysoká hra a ukázat nakolik jeho účast na tomto dobrodružství byla jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. V krátkém období 1929–1931 se Šíma stal hlavním výtvarníkem skupiny a ostatní členové – básníci se zabývali interpretací jeho tvorby.

Út 23. 4.
16.30 Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy 	
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma pro pedagogy / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

St 24. 4.
18.00 Týden umění: Josef Šíma. Mezi avantgardou a tradicí (Petr Ingerle) 
přednáška 
Cena: zdarma  / Místo setkání: u pokladen / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz 

Ne 28. 4.
10.30–12.00 a 14.00–15.30 Víkend: Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
Cena: 90 Kč / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: u pokladen / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz	

Út 30. 4.
13.00 Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
komentovaná prohlídka výstavy pro seniory 
Místo setkání: přízemí/ Cena: zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz





