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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM LEDEN 2023

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

Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci 10.00–20.00
Informace o vstupném a podmínkách pro zvýhodněné vstupné: ngprague.cz
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro mladé do 15 let 


VELETRŽNÍ PALÁC 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci 10.00–20.00
Bezbariérový vstup 
 
VÝSTAVY

V KROUŽCÍCH DÝMU: PORTRÉT MODERNÍHO UMĚLCE
Termín: 23. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Co vedlo malíře Jana Preislera, Františka Kupku, Emila Fillu či Bohumila Kubištu k tomu, aby odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech s kuřáckými atributy? Výstava V kroužcích dýmu ukáže, jak tento typ zobrazení vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce.

Výstava bude sledovat motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění od baroka až po meziválečné období, zejména se zaměří na umění přelomu 19. a 20. století. V jednotlivých kapitolách se cigareta v rukou umělce stane symbolem dandyho (Anselm Feuerbach, Beneš Knüpfer), dekadenta (Edvard Munch, Karel Hlaváček) a symbolistního tvůrce (Jan Preisler, František Kupka). Dýmka se jako atribut malíře a básníka objeví v obrazech kubistů (Pablo Picasso, Bohumil Kubišta, Emil Filla), v karikaturách meziválečné avantgardy (Adolf Hoffmeister) nebo u Josefa Váchala. Zvláštní oddíl bude věnován vizualizaci dýmu ve výtvarném umění a zobrazení ženy-kuřačky (Karel Špillar, Alfons Mucha). Na výstavě bude zastoupena také fotografie (František Drtikol, Josef Sudek a Jaroslav Rössler) a užité umění, které nastíní širší kontext dobové kultury kouření. Cílem je představit téma v mezinárodních souvislostech, k čemuž přispějí významné zahraniční zápůjčky děl Édouarda Maneta, Edvarda Muncha či Jamese Ensora z Musée d’Orsay v Paříži, z Munchova muzea v Oslu a z Kunsthaus v Curychu. Neméně důležitou součástí přehlídky budou díla ze sbírek Národní galerie, ale také zápůjčky z českých veřejných institucí či od soukromých sběratelů.

Veletržní palác – 1. patro
Kurátorka: Petra Kolářová

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2022
Termín: 23. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Mezinárodní porota se rozhodla do 33. ročníku nejvýznamnějšího místního ocenění pro autorky a autory do 35 let Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022 vybrat pět umělkyň a umělců. Jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní galerie Praha obnovily své tradiční partnerství v rámci společné výstavy, kterou kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga a Anetta Mona Chisa a která bude zahájena 23. září ve Veletržním paláci. Společně s výstavou laureátek a laureátů bude zahájena také výstava letošního zahraničního hosta, kterým je v thajský multimediální umělec, Korakrit Arunanondchai.

NIKDO SEM NEPATŘÍ VÍC NEŽ VY
Termín: 23. 9. – 8. 1. 2023

Ústřední výstava Fotograf Festivalu ve Veletržním paláci Národní galerie Praha představuje umělecké strategie, které zpochybňují konstrukci a manipulaci nacionalistických narativů pro politické účely. Díla umělců a umělkyň ze zemí střední Evropy zachycují nedávný vývoj a jeho historickou podmíněnost, vliv institucí, napětí mezi lokálním a globálním děním či vzdor vůči ideologiím, které prosazují ideu kolektivní subjektivity jakožto stejnorodé skupiny lidí. Na základě konceptu chronopolitiky výstava zpochybňuje politické tendence, jež vytváří představu vývoje od sjednocené a neposkvrněné minulosti k idealizované budoucnosti, kterou je nutné ochraňovat před hrozbami diverzity, genderové uvědomělosti a emancipací marginalizovaných skupin. Zdánlivě přirozený a nevyhnutelný stav věcí je umělci a umělkyněmi zobrazován jako podmíněný provázanými politickými, ekonomickými a církevními zájmy. Prezentovaná díla proto zachycují mechanismy, které ovlivňují prosazování diskriminujících opatření ve společnosti, ale také utvářejí strategie protestu, reprezentace a legitimizace za účelem hledání sjednocení společnosti ve společných rozporech.

Vystavující umělci a umělkyně:
Norman Behrendt
Eiko Grimberg
Barbara Gryka & Filip Kijowski
Szabolcs Kisspál
Dori Lazar
Rafal Milach
Emilia Rigova
Anike Joyce Sadiq
Christina Werner
Jiří Žák
Michaela Nagyidaiová

Kurátorky: Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler, Markéta Mansfieldová




EVA KOŤÁTKOVÁ: MOJE TĚLO NENÍ OSTROV
Termín: 6. 12. 2022 – 4. 6. 2023

Eva Koťátková ve své tvorbě spojuje objekty, koláže, kostýmy a texty do rozsáhlých, hravých, poetických a často performativních instalací, jimiž poukazuje na to, jak hluboce jsou naše osobní životy ovlivněny naším sociálním prostředím, jeho kódy a normami. Tento vliv je demonstrován složitými mašinériemi, které omezují tělo, ale také nabízejí možnosti jeho proměny. Práce Koťátkové vychází z divadelních prostředků, kritiky psychiatrického étosu a některých forem experimentálního vzdělávání, které rozvíjí v těsném spojení s vyprávěním – vyprávěním skrze fragmenty roztroušené po výstavě coby početné stopy, které skládají obraz tohoto světa.

Výstava Moje tělo není ostrov má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. Každá část zprostředkovává nesčetné množství příběhů, jejichž podmanivá litanie se rozléhá celým výstavním prostorem. Díky své nevyzpytatelné, znepokojivé identitě a způsobu, jakým se odhaluje jako pohlcující krajina, je přístupná každé*mu návštěvníkovi*ci, který*á je ochoten*na naslouchat jejím mnoha příběhům. V průběhu výstavy budou každou neděli odpoledne instalaci obývat a aktivovat performeři*ky, kteří*ré se s veřejností podělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí. Duch celé instalace jako by spočíval ve volání po životě, v němž má větší místo empatie a v němž těla čelí menšímu normativnímu tlaku, které vyslovuje jeden*na z jejích protagonistů*ek: „Sním o těle obdařeném mnoha kůžemi.“

V břiše fragmentovaného těla leží různé krabice a přepravní bedny, z nichž jako by se chystaly uniknout zvířecí a lidské bytosti. Těla na útěku, pomíjivá a přechodná; těla, která odmítají být pojmenována; těla, kterým nelze přiřadit žádnou nálepku; těla, která odmítají mlčet; těla, která svobodně vyjadřují, co cítí a o čem sní. Opakující se motiv přepravní bedny je symbolem jak pohybu a přesunu – ať již dobrovolného, či vynuceného – z jednoho místa či stavu do druhého, tak normativity a kodifikace, která je typickým znakem naší naléhavé touhy zařadit vše do úhledných krabic i našeho strachu z mnohoznačnosti, místo toho, abychom zkusili*y myslet jinak. Instalace vytváří platformu empaticky otevřenou těm, jejichž hlasy – lidské, rostlinné, zvířecí – jsou umlčeny, jejichž stav je zpochybňován, jejichž život byl vykořeněn a kteří*ré jsou vystaveni*y nucenému nálepkování a stigmatizaci.

Sandra Patron, kurátorka výstavy a ředitelka Muzea současného umění CAPC, Bordeaux, Francie
Veletržní palác – Velká dvorana

OTEVŘENÝ DEPOZITÁŘ UMĚNÍ ASIE
Termín: 23. 9. – 30. 12. 2022

Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesunula do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představuje v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. V otevřeném depozitáři má tak návštěvník možnost se seznámit s výběrem více než 600 děl asijské provenience z Národní galerie Praha.

Vystaveny jsou převážně sochy a předměty uměleckého řemesla od nejstarších děl z archaického období až do 20. století, rozdělené do dvou základních tematických okruhů. První z nich představuje některé myšlenkové systém – filosofii a náboženství taoismu, buddhismu, konfucianismu a hinduismu – definující asijské kultury a umění Číny, Tibetu, Indie, jižní a jihovýchodní Asie. Druhý okruh vyzdvihuje charakteristické rysy asijského užitého umění a seskupuje díla podle materiálů (kamenina, porcelán, laky, kovy), technik a dekoru.

Sbírka asijského umění dnes čítá přes 13 tisíc uměleckých předmětů, z toho největší část zaujímají díla asijské provenience. V otevřeném depozitáři v současné době nejsou vystaveny artefakty z citlivých materiálů – především dřevěná plastika, malba a grafika. Ty budou až do doby zpřístupnění nové stálé expozice k vidění výběrově na krátkodobých výstavách a některé z nich projdou restaurátorským a badatelským průzkumem.

Autorky koncepce a kurátorky: Markéta Hánová, Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová, Jana Ryndová

SBÍRKOVÉ EXPOZICE 

1956–1989: ARCHITEKTURA VŠEM
Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, významným pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií, se specifická česká (československá) situace jeví jako zvláštní případová studie s odlišnými aspekty politického vývoje studené války. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ–Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. 

Výstava prezentuje významná díla ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie, filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace.

Místo: Veletržní palác – 2. patro
Kurátorka: Helena Huber-Doudová

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 / každá první středa v měsíci 10.00–20.00

VÝSTAVA

SOCHY Z HLÍNY: TERAKOTY ITALSKÝCH MISTRŮ 15.–18. STOLETÍ ZE SBÍREK NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
Termín: 8. 11. 2022 – 26. 3. 2023

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.

Výstava Sochy z hlíny je součástí stálé expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci. 

Kurátorka: Olga Kotková






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 / každá první středa v měsíci 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

SBÍRKOVÁ EXPOZICE 

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

Kurátor: Marius Winzeler


SALMOVSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci 10.00–20.00

VÝSTAVA

ZENGA – JAPONSKÉ ZENOVÉ OBRAZY ZE SBÍRKY KAERU-AN 
Termín: 13. 12. 2022 – 12. 3. 2022

Národní galerie Praha prostřednictvím výstavy ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an vůbec poprvé představuje část výjimečné kolekce zenové malby a kaligrafie, kterou galerii v roce 2019 věnoval nizozemský sběratel Felix Hess. 
Sbírka Felixe Hesse se v průběhu téměř dvaceti let rozrostla na bezmála 570 děl, převážně svitků, ale byla obohacena také o drobné keramické předměty či párový paraván. Několik děl Felix Hess daroval amsterdamskému Rijksmuseum, 526 děl získala Národní galerie Praha. Takto ucelená ukázka zenbuddhistického přístupu k tušové malbě a kaligrafii je v mimojaponském (minimálně evropském) kontextu zcela ojedinělá. V Salmovském paláci se ve dvou obměnách představí více než desetina darovaných děl, jejichž výjimečnost potvrzuje mimo jiné to, že Felix Hess byl v letošním roce ministrem kultury Martinem Baxou oceněn za nevšední donátorský počin resortní medailí Artis Bohemiae Amicis.

Zenga – doslova „zenové obrazy“ – zahrnující malbu i kaligrafii, mají bezpochyby svou zvláštní působivost, a to díky práci se štětcem a tuší. Zenová estetika totiž představuje krásu v jednoduchosti, asymetrii a černobílé barevnosti tušového tahu štětcem, která souzní s principem krásna v omšelosti a každodennosti (wabi). 
Tyto principy podtrhuje také střídmost architektonického řešení v symbióze se zvukovými prvky, včetně flétny šakuhači či žabího kvákání, nebo koutek s japonskými rohožemi tatami, na kterých si návštěvníci mohou zameditovat.

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 / každá první středa v měsíci 10.00–20.00

VÝSTAVA
V HLOUBCE A PO POVRCHU
Termín: 6. 12. 2022– 23. 4. 2023

Komorní výstava představuje v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 výsledky poutavého mezioborového projektu věnovaného metodě výpočetní tomografie při průzkumu děl starého umění. Mnozí z nás mají přímou zkušenost s vyšetřením na medicínském tomografu, k čemu jsou však tomografické přístroje využitelné ve sbírkách Národní galerie?

Zobrazení objektu pomocí tomografu převyšuje mírou informace zobrazení pomocí rentgenu. Poskytuje totiž detailní záznam vnitřní struktury v různých hladinách – po jednotlivých vrstvách. Lze tak například podrobně zaznamenat průběh poškození i technologické detaily, jakými jsou spoje či sktruktura užitých materiálů.


V rámci grantového projektu podpořeného Ministerstvem kultury ČR (NAKI II), na němž spolupracoval Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze a Národní galerie v Praze, bylo zkoumáno několik soch a obrazů, na nichž bylo možno ověřit přínosy, ale i limity výpočetní tomografie pro průzkum děl starého umění. 

Jaký je koncept této komorní výstavy? V devíti zastaveních se návštěvník může podrobněji seznámit s tím, proč a s jakým výsledkem byla vybraná díla metodou výpočetní tomografie zkoumána. Díky dokumentaci z průzkumů si lze lépe představit, jaké indicie nám poskytuje dílo samotné a kdy musíme hledat oporu v moderních průzkumových metodách. 
Po seznámení s tématem v úvodní části expozice následují příklady užití této metody u konkrétních památek deskového malířství a sochařství v prostorách expozice. Součástí výstavy je i otevřený dětský ateliér, inspirovaný tématy průzkumu uměleckých děl ve sbírkové praxi.

Klášter sv. Anežky České – prostory stále expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Kurátorka: Štěpánka Chlumská

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. 

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 10.00–16.00
Vstupné: zdarma



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
	Kdo stál za obrazy? Staří mistři II 
	Kdo stál za obrazy? 


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
	Smrtelné hříchy Jamese Ensora 
	Markéta Othová v diskuzi s Adélou Janíčkovou
	ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an 
	Výstavy: MOVE: Intimita jako vzdor 
	Artist talk s Milenou Dopitovou



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 

NE 1.1.
14.00 V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, komentovaná prohlídky výstavy
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 3. 1.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Z BŘICHA
K výstavě Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov s lektorkami Anežkou, Dášou a Kačkou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 3. 1.
15. 00
FOTOGRAF FESTIVAL 12: NIKDO SEM NEPATŘÍ VÍC NEŽ VY
komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Eliškou Jelínkovou s tlumočením do českého znakového jazyka Naďou Hynkovou Dingovou.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min./ Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

ST 4.1.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Z BŘICHA
K výstavě Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov s lektorkami Anežkou, Dášou a Kačkou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 4.1.
16.30 
Kouř, dým a mlha ve výtvarném umění 19. století
Komentovaná prohlídka s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou
Ne nadarmo se 19. století říká století páry. Pojďme se projít expozicí 1796 – 1918: Umění dlouhého století a nalézat spojitosti mezi kouřem cigaret a dýmem z dopravních prostředků a komínů továren. Co všechno může symbolizovat kouř a dým v krajině a figurální malbě? A jak s mlhou pracovali romantikové a jak impresionisté? Komentovaná prohlídka je rozšířením tématu výstavy V kroužcích dýmu
Cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

ST 4.1.
18.00
V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, komentovaná prohlídky výstavy
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Veletržního paláce / Rezervace na GoOut
ČT 5. 1. 
18.00
Moderní umělectví a kuřáctví: stručná historie vzájemného vztahu
Přednáška historika umění Romana Prahla z FFUK
Devatenácté století bylo svědkem nejbohatších způsobů uplatnění image umělce jako kuřáka. Námět a téma kuřáctví chceme sledovat v různých fázích, žánrech a prostředích umělectví. Při strukturovaném přehledu a s pomocí výběru z českých i zahraničních artefaktů budeme zjišťovat vlnky a křivky toho kdy, jak i proč vlastně se ve vizualizacích umělectví zdůrazňoval fenomén kouření nad jiné způsoby potěšení, ve škále od překračování životní reality až po naopak přimknutí se k ní.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

SO 7. 1.
14. 30 - 16.30
DÍLNA PRO DĚTI 6 + LET A DOPROVOD: HVĚZDOPRAVCI NA CESTĚ ZA SVĚTLEM
Tříkrálová tvůrčí dílna v Klášteře sv. Anežky České.

Vedla je hvězda betlémská! Koho? Přece mágy, astronomy, tři mudrce z východu, anebo jich bylo víc? Co vše se dá o třech králích říci a jak jsou zobrazeni v dílech středověké sbírky v  Anežském klášteře? Přijďte si je spolu s námi prohlédnout a v ateliéru tvořit zlaté záře i světelné paprsky.
Dílnu vedou lektorky: Tereza Kohoutová, Jana Domšová
Cena: 90Kč / 1 osoba starší 6 let. Dospělý doprovod nezbytný. / Místo setkání: pokladna Kláštera sv. Anežky České / Doba trvání: cca 120 min. / Rezervace na GoOut 

SO 7. 1.
15.00
FOTOGRAF FESTIVAL 12: NIKDO SEM NEPATŘÍ VÍC NEŽ VY
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Terezou Rudolf
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min./ Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

NE 8. 1.
15.00
Cena Jindřicha Chalupeckého 2022
Komentovaná prohlídka výstavy s historikem umění Ondřejem Baladou 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min./ Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ÚT 10. 1.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V NOCI
K tématu noci a obrazů nočních krajin s lektorkami Kačkou a Blankou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 10. 1.
16.00
Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

ST 11.1.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V NOCI
K tématu noci a obrazů nočních krajin s lektorkami Kačkou a Blankou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 17. 1.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: SESTAVA
K architektuře z nové sbírkové expozice 1956-1989: Architektura všem s lektorkami Klárou a Dášou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 18.1.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: SESTAVA
K architektuře z nové sbírkové expozice 1956-1989: Architektura všem s lektorkami Klárou a Dášou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

SO 21. 1.
15.00
OSUDY SOCH Z HLÍNY A JEJICH TVŮRCŮ. 
Komentovaná prohlídka komorního výstavního projektu s edukátorkou Jitkou Handlovou.
Andrea della Robbia, Matteo Civitali, Giuseppe Mazza ad.
Cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 22. 1.
14.00 
Pravoslav Kotík, skupina Ho Ho Ko Ko a sociální tématika ve výtvarném umění První republiky 
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou představí fenomény První republiky jako je civilismus a sociální umění. Podíváme se na autory reflektující témata mladého státu jako je průmysl, proletářské umění a důstojný život na periférii. 
Cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

NE 22. 1.
14.00  
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an
Komentovaná prohlídka výstavy s Terezou Vaškovou  
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 22. 1.
15.00
Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov
komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Eliškou Jelínkovou
Cena: 270 Kč / 170 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 Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

NE 22. 1.
16.00 
Pravoslav Kotík, skupina Ho Ho Ko Ko a sociální tématika ve výtvarném umění První republiky 
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou představí fenomény První republiky jako je civilismus a sociální umění. Podíváme se na autory reflektující témata mladého státu jako je průmysl, proletářské umění a důstojný život na periférii. 
Cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 24. 1.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: DO KNIHY A DÁL
K ilustracím Karla Čapka a Vojtěcha Preissiga s lektorkami Míšou a Kačkou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu. Herna není určena skupinám dětí ze školek.
Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 25.1.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: DO KNIHY A DÁL
K ilustracím Karla Čapka a Vojtěcha Preissiga s lektorkami Míšou a Kačkou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ČT 26. 1.
16.00
JAROSLAV PETR: DESATERO SMYSLŮ
Přednáška je součástí veřejného programu výstavy Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov.

Svět vnímáme prostřednictvím smyslů. Ty se zdaleka neomezují jen na „velkou pětku“ tvořenou zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem. Smyslů máme mnohem více.  Zvířecí smysly se od těch našich často dramaticky liší a živočichové proto mohou vnímat svět úplně jinak než my. Pes žije ve světě pachů, paúhoř ve světě elektrických polí a netopýr vidí ušima. Vydejme se na krátkou exkurzi do říše smyslů. Je plná překvapení.

Jaroslav Petr (1958) pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby a je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze. Zabývá se vlivem znečištěného životního prostředí na plodnost, přednáší biotechnologie a bioetiku. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. Za knihu Desatero smyslů získal v roce 2021 Magnesii Literu za naučnou literaturu.
Cena: 80 / 50 Kč pro studenty, seniory a členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min./ Místo setkání: ve Velké dvoraně Veletržního paláce – v instalaci hlavy ryby ve výstavě Evy Koťátkové / Rezervace na GoOut


ČT 26. 1.
18. 30
PERFORMANCE: Martin Kohout - Still there, more or less, or not
M: Ahoj, vím, že už sem ti dlouho nepsal. Ale plánuju teď o tobě pro změnu mluvit. A to s cizími lidmi. Bude to rok, co si odešel a za tu dobu mi toho tvá ztráta hodně dala. A tak je snad i na čase se o to nějak podělit. Po svém, jak jinak. I když ti už často nepíšu, si stále se mnou, kamkoliv se vydám. Jak ten můj tinnitus. Měj se dobře.




Nová performance Still there, more or less, or not, vznikla přímo pro prostory Veletržního paláce a nedávný festival Move, s jeho tematickým zaměřením na intimitu. Martin Kohout nás v ní zve na kolektivní situaci o spěchu, přátelské lásce a truchlení. Vychází ze zkušeností se sdílením nové reality, která se otevřela po nečekaném odchodu drahé osoby i z toho nového, čemu dala vzniknout. S inspirací knihou Our Grateful Deat belgické filozofky Vinciane Despret přijde i na otázku, jak udržet intimitu s těmi, co už nejsou na dosah, či toho, co uvádí do pohybu příběhy, ve kterých žijeme.

M: Je to tak divné, že už se nikdy nedozvíš, co se stalo následující den. Ve tvém světě už nevypuknou další války. Nezvedne se voda. Nevyklubou se ptáčata z flekatých skořápek. Co je potom větší nesmysl? Tenhle svět bez tebe, nebo ty bez něj?

M: Act 1, act 2, act now. Still there, more or less, or not.

Martin Kohout (*1984 v Praze) žije v Berlíně, vyučuje na pražské UMPRUM, tvoří videa, instalace, objekty a publikace. Občas i hudbu. Od roku 2011 vede malé nakladatelství TLTRPreß a dlouhodobě spolupracuje s galeriemi EXILE ve Vídni a Polansky v Praze.
Ve své práci často vychází z uměleckého výzkumu, který posléze přenáší do různých médií a narativních dramaturgií, či publikací. A to s cílem hledat formy, které v uměleckém vyjádření z daných poznatků vytvoří něco unikátního, médiu specifického. Důraz je často kladen na formáty komunikace, či prostředí mezilidských vztahů.
www.martinkohout.com 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 35 min./ akce proběhne v kombinaci českého a anglického jazyka / Místo setkání: v Malé dvoraně ve Veletržním paláci / bez rezervace

ÚT 31. 1.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: KORZUJÍCÍ TORZA
K figurálním sochám a dílům Zdeňka Pešánka s lektorkami Klárou a Dášou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 1.2.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: KORZUJÍCÍ TORZA
K figurálním sochám a dílům Zdeňka Pešánka s lektorkami Klárou a Dášou.
Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online, platí se za každou osobu.  Herna není určena skupinám dětí ze školek. Pro skupinu dětí ze všech typů školek využijte naši nabídku programů na objednávku.
Cena: 80 Kč / 1 osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená 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–neděle: 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci: 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–neděle: 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci: 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–neděle: 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci: 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–neděle: 10.00–18.00 / každá první středa v měsíci: 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/ 
___________________________________________________________________________

