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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM LEDEN 2019

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague
" www.facebook.com/NGPrague
info@ngprague.cz" 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, Schwarzenberský 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: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz
Termín: 16. 2. 2018 – 31. 3. 2019
Pro Národní galerii Praha připravila Katharina Grosse velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a strukturální médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu pozdních dvacátých let. Wunderbild  je architektonický, prostorový obraz, který divák zabydluje vlastním tělem a myslí.

KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce
Termín: 22. 8. – 6. 1. 2019
Výstava a prostorová video instalace fotografií Josefa Koudelky & archivních záběrů Jana Němce je prezentována u příležitosti 50. výročí invaze a vychází ze stejnojmenné knihy, která byla dosud publikována ve dvanácti jazykových mutacích.

Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Výstava volně souvisí s výročím vzniku Československa a jejím cílem je zamyslet se nad stereotypy spojenými s prezentací historických událostí. Soustředí se na práce na papíře jako médium, které může prostředkovat konkrétní (a aktuální) okamžik – prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických záznamů či časopiseckých ilustrací – kdy za použití stejných prostředků lze současně prezentovat jak oficiální či oficializovaný pohled na danou událost, tak i jeho pravý opak.

Introducing Valentýna Janů: I’m sry
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Projekt zavádí diváka do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se kdy dopustil. Předměty a obrazy vstupují v dialog s uklidňující hudbou českého hudebníka dné. Prostřednictvím intimní situace se vyslovují k nekončícímu seznamu všednodenních výčitek, ať už vědomých, či nevědomých, a současně fungují jako lék na černé svědomí.

Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson, THE STAIRS
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
THE STAIRS jsou poezií v pohybu napsanou islandským umělcem Egillem Sæbjörnssonem. Samočinně generované video vzniklé přímo pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou a improvizací. Jako takové se Sæbjörnssonovo kontemplativní dílo stává zamyšlením nad odlišnostmi a opakováním, jež řídí rutinní běh našeho života. Koule přicházejí tu a tam, nestejným tempem a v nepravidelném rytmu, jako částice v prostoru nebo dešťové kapky za podzimního dne…

Moving Image Department #9: Touha v jazyce
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Devátou kapitolou Moving Image Department je „konverzační kus“ per se, v němž se protagonisté/umělci zabývají krajinou jazyka, jeho performativním potenciálem a hranicemi vyjadřování. Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci. 

Otevřený depozitář Umění Asie
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je v Národní galerii novým výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. Další zpřístupnění otevřeného depozitáře se plánuje na léto 2019. 

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2018
14. 11. 2018 – 6. 1. 2019 
Nová mezinárodní porota vybrala do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2018 již tradičně pětici vizuálních umělců do 35 let, působících na české umělecké scéně. Jsou jimi Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková.

František Hudeček (1909–1990) v kresbě a grafice 40. let 20. století
2. 10. 2018 – 6. 1. 2019
Ve 40. letech Hudečkova tvorba prošla proměnou od přejímání vzorů k vlastnímu originálnímu řešení, které bylo spojeno s iniciačním nočním zážitkem, kdy objevil jedinečný námět, nočního chodce. Byla to evokace z meditativního a vzrušujícího nočního bloudění pražskými ulicemi.

Jan Preisler (1872–1918) Nově objevené obrazy
Termín: 4. 10. 2018 – 1. 1. 2019
U příležitosti výročí Preislerova úmrtí představuje Národní galerie Praha dva obrazy, které byly dlouhou dobu neznámé a více než sto let nebyly vystavené. Malby Tři dívky v lese i Primavera zaujímají díky svému formátu i mimořádné výtvarné kvalitě v kontextu Preislerova díla zcela zásadní místo a významně obohacují poznání vrcholné tvorby tohoto umělce. 

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
1850–1900: České moderní umění 
Expozice sleduje zrod českého moderního umění prostřednictvím silných uměleckých generací i osobností – realistů Viktora Barvitia a Karla Purkyně, generace Národního divadla – Františka Ženíška, Josefa Václava Myslbeka, Vojtěcha Hynaise – i tvůrců secesně-symbolistních – Alfonse Muchy či Maxe Pirnera. Zakladatelskou generaci moderního umění reprezentují Antonín Slavíček, Jan Preisler či Max Švabinský.

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 
St 9. 1.
10.30–11.30, 13.00–14.00 a 15.30–16.30 Herna Speciál: Jako když tiskne 
k intervencím výstavy Pravda vítězí(vá) Obrazy nejen z českých dějin s Dagmar Chocholáčovou v Malé dvoraně Veletržního paláce
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

Čt 10. 1.
16.30	Portrét v perském malířství 17. století. Záhada pěti kopií a nedochovaného originálu – přednáší Kristýna Rendlová, University of Oxford
Podobizna hakíma Šifáʼího, satirického básníka, dvorního lékaře a společníka perského šáha ʻAbbáse I. představuje nejen přední dílo islámského souboru Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie Praha, nýbrž je i velmi příznačnou ukázkou perského malířství pozdně safíjovské éry. Autor malby je neznámý, avšak další čtyři dochované verze téhož portrétu naznačují, že malbu zhotovil žák ikonického perského malíře Riẓá-ji ʻAbbásího jako kopii mistrova díla. Přestože originál Riẓá-ji ʻAbbásího se nedochoval, jeho pět známých kopií odhaluje mnohé o jeho dataci i dobovém kontextu.
Místo setkání: 1. patro, otevřený depozitář Umění Asie / Doba trvání: 60–90 minut / Cena: zdarma.

St 16. 1.
10.30–11.30, 13.00–14.00 a 15.30–16.30 Herna Speciál: ART BIRTHDAY s Michaelou Trpišovskou v Malé dvoraně Veletržního paláce
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

Čt 17. 1.
10.30-11.30, 13.00-14.00 a 15.30-16.30 Herna Speciál: ART BIRTHDAY 
s Michaelou Trpišovskou v Malé dvoraně Veletržního paláce 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic) / Bez rezervace / Kapacita omezena  

So 19. 1. 
10.30–12.30 Kolem očí – Exprese v čínském sochařství
experimentálně sochařská víkendová dílna pro starší a dospělé 
Výklad v Otevřeném depozitáři asijského umění představí díla čínského sochařství a zaměří se na ikonografii a expresivitu jednotlivých postav. Pokusí se přiblížit jejich oživení, mimiku a jemnou modelaci, díky nimž sochám anonymní umělci vtiskli nesmrtelný výraz. V sochařském ateliéru zkusíme pak vlastnoručně oživit nízký reliéf modelací, socháním, světelným stínem a domalbou. Víkendovou dílnou vás provedou lektorky Olga Fadlí Pětivoká a Tereza Vašková.
Rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz  

St 23. 1.
10.30-11.30, 13.00-14.00 a 15.30– 16.30 Herna Speciál: Ve dvou se to lépe táhne ke sbírkové expozici První republika 1918-1938 s Blankou Kafkovou
18.00   Surrealismus za První republiky 1918-1938
komentovaná prohlídka s kurátorkou Annou Pravdovou 
Cena: 80/50 Kč / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz 

Čt 31. 1.
16.30	Vojtěch Chytil a počátky sběratelství moderní čínské malby v Evropě
přednáší Michaela Pejčochová
Přednáška představí světoznámou sbírku čínského moderního malířství uchovávanou v NG a osvětlí její původ. Řada děl významných malířů, jako jsou Čchi Paj-š', Siao Sun nebo Čchen Pan-ting, se do Evropy dostala díky malíři a sběrateli Vojtěchu Chytilovi (1896–1936), který zde ve dvacátých a třicátých letech minulého století pořádal na svou dobu unikátní výstavy a do Prahy dokonce dva čínské umělce přivezl. Výklad bude doprovázen ukázkami prací čínských malířů, ale i mnoha dobových fotografií.
Místo setkání: 1. patro, otevřený depozitář Umění Asie / Cena: zdarma.

__________________________________________________________________________

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

VÝSTAVY
Simon Luttichuys – Zátiší se zlatým pohárem a růžemi
Termín: 11. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Dnes nepříliš známý malíř Simon Luttichuys (1610–1661) byl ve své době vyhledávaným umělcem. Patřil k autorům zátiší, které zobrazuje luxusní, exotické předměty. Tyto dekorativní kompozice, označované také jako sběratelův sen, patřily v Nizozemí 17. století k oblíbenému druhu malby. Jeho zátiší lze obdivovat v souvislosti s tvorbou mladšího malíře Willema Kalfa, jehož dílo je ve Šternberském paláci také vystaveno, a sice ve stejném sále naproti. 

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

PROGRAM  
Čt 5. 1.
11.00 Hieronymus Bosch a reflexe jeho tvorby v obrazech nizozemských mistrů
Přednáší Olga Kotková 
Místo setkání: 2. patro, ateliér / Doba trvání: 60–90 minut / Cena: 80 Kč
__________________________________________________________________________

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
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

Schwarzenberský palác je otevřen POUZE do 6. 1. 2019. Poté se na několik měsíců uzavře kvůli revitalizaci. 

VÝSTAVA
Giambattista Tiepolo a synové
Termín: 4. 10. 2018 – 6. 1. 2019 
K nejuznávanějším benátským tvůrcům patřil v 18. století Giambattista Tiepolo, který díky reputaci vynikajícího umělce získával zakázky, které patřily k nejprestižnějším uměleckým počinům doby. Ačkoliv je Giambattistova malířská tvorba rozsáhlá a rozmanitá, grafické umění je v jeho díle zastoupeno pouhými třiceti osmi grafikami. Přestože se nejedná o velké číslo, Tiepolo v těchto listech dosáhl takové žánrové a tvůrčí originality, díky níž jsou jeho lepty řazeny k nejvýznamnějším počinům grafické tvorby v Itálii 18. století. 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
Expozice představuje nejvýznamnější díla českého baroka i soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Vystavena jsou špičková díla Karla Škréty, Jana Kupeckého, Václava Vavřince Reinera i Petra Brandla, největšího malíře domácího baroka vůbec.

PROGRAM
Út 1. 1. 
16.30 Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
komentovaná prohlídka
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

St 2. 1. 
17.00, 18.30 Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
komentovaná prohlídka
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

Čt 3. 1. 
16.30 Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
komentovaná prohlídka
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

Pá 4. 1. 
14.00 Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
komentovaná prohlídka
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

Pá 4. 1. 
16.30 Barock in Böhmen 
Abschied von der Ausstellung im Schwarzenbergpalais 
letzte Führung in deutscher Sprache mit Marius Winzeler
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

So 5. 1. 
10.30 Baroque in Bohemia 
Guided tour in English 
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

10.30–17.00 Víkend: Hledání baroka
Projděte palácem, zastavte se ve volně přístupném ateliéru - 
hledejte české baroko. Otevřený výtvarný ateliér pro děti starší 6 let a rodiče.
Místo setkání: ateliér ve 2. patře / Cena: 80/50 Kč

11.00, 14.00, 16.00 Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
komentovaná prohlídka
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

Ne 6. 1. 
11.00, 14.00, 16.00 Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
komentovaná prohlídka
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 60 min / Cena: 80/50 Kč

10.30–13.00 Pátrací hra pro celou rodinu: Ze života paláce
Prozkoumejte uvnitř i zvenku unikátní Schwarzenberský palác. Odhalte, co vše ze své výšky palác viděl a kolik staletí v něm zanechalo otisk. Pro děti starší 6 let a rodiče.
Místo setkání: u vstupu do expozice / Doba trvání: 70 min / Cena 80/50 Kč

Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka
Expozice odlitků barokních soch je opatřena popiskami v Braillově bodovém písmu a zvětšeném černotisku.

Císařská zbrojnice
Pod unikátním barokním krovem paláce je k vidění expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu.

Dále nabízíme:
Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
Pracovní listy Návštěva v ptačí říši a Cesta barokem s věrným přítelem pro děti ve věku 3–6 let a 7–11 let k vyzvednutí ke vstupence zdarma na pokladně. V češtině i angličtině.

Hmatová expozice Doteky baroka nejen pro nevidomé
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře.
Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce.
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.

__________________________________________________________________________

Salmovský 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
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.

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

St 9. 1.
16.00–20.00  Dernisáž výstavy: Charta Story. Příběh Charty 77 
Magor a jeho underground
Program zkomponovaný manžely Brikciovými  k příležitosti zakončení výstavy Charta Story. Večer zahájí komentovanou prohlídkou Zuzana Brikcius, která vysvětlí autorský záměr výstavy a roli Ivana Martina Jirouse při vzniku samotné Charty 77. Akce se vedle manželů Brikciových zúčastní Františka Jirousová, nakladatel a jeden z fotografů ChS Viktor Stoilov, František Stárek Čuňas, historik Petr Blažek, filosof Ivan Chvatík, vědec Ivan Havel, malíř Ondřej Kohout, Vladimír Drápal Lábus, David Němec. Večer bude moderovat spoluaktér všech historických událostí Eugen Brikcius.  Dojde řada i na dotazy návštěvníků. Na závěr vystoupí oblíbená Magorova undergroundová kapela Velvet revival.
Místo setkání: vestibul paláce / Cena: zdarma
__________________________________________________________________________

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
Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
Termín: 16. 11. 2018 – 17. 3. 2019
Bretaň odjakživa přitahovala výtvarné umělce a na přelomu století se díky pontavenské škole stala významným uměleckým centrem moderního umění, kam se sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby. Pravidelně do Bretaně jezdili i umělci českého původ, několik málo z nich se tam i na čas usadilo. Výstava zmapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850–1950 a zhodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak její jedinečnost.

Ne 13. 1.
10.30 a 14.00	Víkend: (Ne)viditelná přitažlivost 
procházka krajinou Bretaně s tvůrčími zastaveními pro rodiče s dětmi 4 – 12 let s Hanou Dočkalovou a Terezou Jursovou		
Cena: 90 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

15.00	Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
komentovaná prohlídka výstavy s Alicí Němcovou
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

St 16. 1.
18.00	Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou Šosovou
Místo setkání: přízemí/ Cena: Zdarma k platné vstupence / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz
__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

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

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
Ne 6. 1. 
15.30	K+M+B: Mágové z východu a Jeskyně pokladů aneb tříkrálová legendistika a ikonografie ve středověku
komentovaná prohlídka pro dospělé i pro děti s Ondřejem Faktorem
Místo setkání: u pokladny / Cena: 80/50 Kč

St 30. 1.
18.30 Socha v proměnách gotického slohu
Komentovaná prohlídka s Marií Kopeckou
Místo setkání: u pokladny / Cena: 80/50 Kč

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu ak.educ@ngprague.cz nebo telefonních číslech 221 879 217, 221 879 225
__________________________________________________________________________



VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá, Ne 10.00–18.00, St, So 10.00–20.00

VÝSTAVA 
František Kupka 1871–1957
Termín: 07. 9.2018 – 20. 1. 2019
Výstava připravená ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách představí dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Podařilo se sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů. Pražská výstava vedle děl ze sbírek Národní galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny.

PROGRAM 
Ne 6. 1.
10.30–11.30 a 14.00–15.00	Víkend: Prolez kupkou 
s Annou Kotrbovou Rejchrtovou 		
Rezervace nutná (obsazeno)

Po 7. 1.
18.00	František Kupka (1871–1957), komentovaná prohlídka s kurátorkou Annou Pravdovou ve francouzském jazyce (rezervace nutná na: reservations.kupka@ifp.cz)

St 9. 1.
18.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka s historikem umění Tomáš Pospiszylem		Rezervace nutná (obsazeno)

Čt 3. 1.
18.15	Večerní komentovaná prohlídka výstavou Františka Kupky 
Speciální komentovaná prohlídka výstavou Františka Kupky s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: 350 Kč / Doba trvání: 60 min./ Rezervace nutná – kapacita omezena – max 30 osob. Předprodej spuštěn na GoOut

Ne 6. 1.
18.15	Večerní komentovaná prohlídka výstavou Františka Kupky 
Speciální komentovaná prohlídka výstavou Františka Kupky s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: 350 Kč / Doba trvání: 60 min./ Rezervace nutná – kapacita omezena – max 30 osob. Předprodej spuštěn na GoOut

Ne 13. 1.
18.15	Večerní komentovaná prohlídka výstavou Františka Kupky 
Speciální komentovaná prohlídka výstavou Františka Kupky s historičkou umění Alicí Němcovou
Cena: 350 Kč / Doba trvání: 60 min./ Rezervace nutná – kapacita omezena – max 30 osob. Předprodej spuštěn na GoOut


ČT 17. 1. 
18.00 Diskuze k výstavě František Kupka 1871–1957
s architektkou Pavlou Melkovou a kurátorkou Annou Pravdovou v rámci programového cyklu Vnímání prostoru
Cena: zdarma k platné vstupence / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

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


