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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ZÁŘÍ 2022 

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

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: JIŽ BRZY
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 

MOVE: INTIMITA JAKO VZDOR 
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
Autorka koncepce a kurátorka: Caroline Ferreiera
Kurátor za NGP: Michal Novotný

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.

K výstavě bude vydán souhrnný průvodce i obsáhlý obrazový katalog v české a anglické verzi.

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. – 30. 12. 2022

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

VINCENC MORSTADT –  RANÉ KRESBY VELIKÁNA ČESKÉ VEDUTY
Termín: 30. 8. – 27. 11. 2022

Vincenc Morstadt (1802–1875) byl civilním povoláním právník a této profesi se věnoval po většinu života. O to obdivuhodnější je, že se zároveň stal největší autoritou české veduty 19. století. Morstadtovi mimo jiné vděčíme za věrohodná zachycení pražských ulic a panoramat z doby před vynálezem a rozšířením fotografie. Ve své tvorbě přitom dokázal spojit precizní detail s vyjádřením celkové atmosféry místa. Grafický kabinet představuje téměř neznámé práce z umělcova mládí, vypovídající o jeho přirozené kreslířské suverenitě.

Veletržní palác – 4. patro 
Kurátor: Petr Šámal



UMĚLECKÉ DÍLO VE VĚKU GRAFICKÉ REPRODUKOVATELNOSTI – FENOMÉN PRÉMIOVÝCH TISKŮ II.
Termín: 30. 8. – 27. 11. 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

VÝSTAVY

TO NEJSTARŠÍ Z EVROPSKÉ GRAFIKY
Termín: 6. 9. – 27. 11. 2022

Grafické umění se na evropském kontinentě rodilo zejména v německy mluvících zemích během 15. století. Zpočátku se vydávaly jednotlivé listy s otisky z dřevěného nebo kovového štočku. První dřevořezy nebo otisky z kovové desky – technika dnes svérázně zvaná šrotový tisk –, či později mědiryty vznikaly zpočátku na jednotlivých listech, tzv. jednolistech, a většinou mívaly náboženskou tematiku. S vynálezem a rozvojem knihtisku se pak zhruba od sedmdesátých let 15. století grafické ilustrace staly také součástí tištěných knih.

Nejstarší jednolisty jsou dnes velmi vzácné. Jejich výrazové prostředky jsou díky dané technice, vyžadující značnou stylizaci a zkratku, působivé svou expresivností. Během 15. století se však technika velmi zdokonalila a možnosti grafiky pochopili velcí umělci, jako byli například Martin Schongauer nebo později Albrecht Dürer, kteří ji koncem 15. století povýšili na umění.

Sbírka grafiky a kresby uchovává několik vzácných raných tzv. šrotových tisků a dřevořezů a také díla umělců, kteří předznamenali rozvoj grafického umění. A právě z těchto děl jsme vytvořili kolekci pro komorní výstavu.

Kurátorka: Alena Volrábová




SBÍRKOVÁ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

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

Kurátor: Marius Winzeler


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

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 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, 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


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 

ÚT 6. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Kvetem světem
k výstavě Květinová unie v Radě Evropy s lektorkami Klárou, Dášou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 7. 9.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Kvetem světem
k výstavě Květinová unie v Radě Evropy s lektorkami Klárou, Dášou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

PRAGUE ART WEEK 22 
9. – 15. 9.  
PRAGUE ART WEEK je otevřená platforma pro kooperaci nejvýznamnějších institucí na poli pražské umělecké scény a každoroční festival umění s cílem propojit galerie, muzea, výstavní síně, ale i sbírky umění a další umělecky zaměřené organizace. V týdnu od 9.–15. 9. 2022 festival představí to nejlepší z programu předních pražských muzeí a galerií. Nejširší veřejnosti nabídne festival desítky vernisáží a výstav, ale také tematický edukativní program za účasti významných osobností z České republiky i ze zahraničí. Národní galerie Praha do programu zařadila tematické komentované prohlídky sbírkových expozic i programy k aktuálním výstavám současného umění. V neděli 11. 9. 2022 můžete navíc využít zvýhodněné vstupné se slevou 50% na 3 aktuální výstavy: ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, Markéta Othová: Již brzy a MOVE: Intimita jako vzdor.

PÁ 9. 9. 
18. 30 
Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?
// Gender equality policies in cultural institutions: What transformations?
Diskuze bude zaměřená na téma genderové rovnosti v politice kulturních institucí v České republice, Německu a ve Francii.

Akce spolupořádají Goethe-Institut ČR a Francouzský institut v Praze s Francouzsko-německým kulturním fondem ve spolupráci s Národní galerií Praha a Feministickou (uměleckou) institucí.

Debata je součástí programu probíhající výstavy MOVE: Intimita jako vzdor, již připravili Caroline Ferreira, vedoucí Manifestations arts et société Centre Pompidou společně s Michalem Novotným, ředitelem Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha. Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 120 min. / Program proběhne v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do českého jazyka / Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

SO 10.9.
14.00-20.00
ANEŽSKÝ KLÁŠTER: Anežka dětem
Tvůrčí, zábavné i poznávací odpoledne v zahradách i expozicích Kláštera sv. Anežky České pro celou rodinu. Zahradní slavnost s dílnami, hudbou, divadlem i pátrací hrou v expozici středověkého umění. Přijďte kdykoliv během trvání akce – budeme se na Vás těšit od 14:00 do 20:00!

PROGRAM
Pátrací hra v expozici
Hledejte tajemství zakódovaná v nejkrásnějších a nejvzácnějších středověkých dílech. Herní listy, které Vás provedou expozicí, budou připraveny v ambitu u vstupu do rajské zahrady. Přijďte kdykoliv mezi 14:00–16:30.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min / Místo setkání: ambit Anežského kláštera / Rezervace: není nutná, vstup volný / Doporučeno pro děti od 5 let s doprovodem

Nahlédněte do života ve středověkém klášteře ve 30 minutách 
Interaktivní procházky architekturou Anežského kláštera. K čemu slouží kapitulní síň? Co je to refektář? Je černá kuchyně opravdu černá a proč? Co se může skrývat pod názvem oratoř?
Vydejte se s námi na ochutnávku života v klášteře. Začínáme v 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 30 min / Místo setkání: Černá kuchyně v architektuře Anežského kláštera / Rezervace: není nutná, vstup volný / Doporučeno pro děti od 5 let s doprovodem

Středověký dekor – workshop
Barevná roucha a krásné vzory – i to je středověk. Na otevřeném workshopu se dozvíte zajímavosti o středověkých ornamentech a vytvoříte si pomocí šablony svou vlastní dekoraci na látce inspirovanou díly z expozice Anežského kláštera. Přijďte kdykoliv mezi 14:00–17:00.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 30 min / Místo setkání: výtvarný ateliér v zahradě Anežského kláštera/ Rezervace: není nutná, vstup volný /  Doporučeno pro děti od 5 let s doprovodem

Písmo a pečetě – workshop
Víte, co je pečeť a k čemu sloužila? Uzavírala a chránila vzácné listiny,
dopisy, cechovní listy. Byla zárukou pravosti. Přijďte si kdykoliv mezi 14:00–17:00 napsat a nakreslit listinu s vlastnoručně vyrobenou pečetí, zpečeťte tak vaši návštěvu v Anežském klášteře. 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 30 min / Místo setkání: výtvarný ateliér v architektuře Anežského kláštera / Rezervace: není nutná, vstup volný / Doporučeno pro děti od 5 let s doprovodem

Divadelní představení
Divadelní spolek Nebezpečné divadlo uvádí představení Cifry pro markýzu. Přijďte se podívat na klání rytířů, kteří usilují o ruku překrásné dámy. Začínáme v 17:00.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min / Místo setkání: zahrada Anežského kláštera, prostor letního kina/ Rezervace: není nutná, vstup volný / Doporučeno pro děti od 5 let s doprovodem

Hudební vstoupení  
Potěšte se a zatančete si na hudbu kapely, kterou spojuje láska k židovské klezmerové hudbě a východoevropskému folklóru! Hudební vystoupení skupiny Půdorys psa začíná v 18:00.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min / Místo setkání: zahrada Anežského kláštera/ Rezervace: není nutná, vstup volný / Pro děti a jejich doprovod

SO 10. 9. 
15.00 
Umění v době vlády Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV. – ukázky francouzského umění 17. století ve sbírkách NGP
Komentovaná prohlídka historičky umění Šárky Gandalovičové v expozici Staří mistři II., kde se nachází úsporný, ale umělecky hodnotný výběr francouzského umění 17. století. Přednáška bude doplněna ukázkami artefaktů, které se nacházejí v dalších objektech NGP a depozitářích.
Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 11. 9.
14.00 
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou výstavy Janou Ryndovou
Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma  Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Salmovského paláce / Rezervace na GoOut

NE 11. 9.
15.00 
Svatováclavský pomník (soutěž, návrhy, paralely)
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou expozicí 1796 – 1918: Umění dlouhého století. Představíme si velmi precizní a dlouhou práci Josefa Václava Myslbeka na pomníku svatého Václava, sochařský protinávrh Bohuslava Schnircha a další jezdecké pomníky v Čechách. Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 13. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V NÁLADĚ
k uměleckým dílům impresionismu s lektorkami Kačkou, Kristínou a Martinou
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 14. 9.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V NÁLADĚ
k uměleckým dílům impresionismu s lektorkami Kačkou, Kristínou a Martinou
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 14.9.
16.30 
Praha v umění dlouhého století
Komentovaná prohlídka s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou expozicí 1796 – 1918: Umění dlouhého století. Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma /Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

ST 14. 9.
18. 00 
Markéta Othová: Již brzy 
Komentovaná prohlídka: s kurátorkou výstavy Adélou Janíčkovou. Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ČT 15. 9.
16. 30 
MOVE: Intimita jako vzdor
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou. Program je součástí PRAGUE ART WEEK 22
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

SO 17.9.
14.00 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK:
Dílna pro děti 6 + let a doprovod | ARCHI(V)TEKTURA 
Je možné zmrazit čas, situaci, náhodu, pocit či emoci? Navštivte studio v Korzu Veletržního paláce, zalistujte v archivu umělkyně Markéty Othové a pohlédněte na běžné situace uvnitř Veletržního paláce i na jeho předpolí za výlohami jinou optikou. Zveme vás na dílnu k výstavě Markéta Othová: Již brzy, kde se výjevy z každodennosti mohou objevit  v překvapivých souvislostech na nečekaných místech. Workshop povedou edukátorky Ida Muráňová a Klára Hušková Smyczková. Probíhá v rámci festivalu Zažít město jinak. 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 90 min. / Místo setkání: v Korzu Veletržního paláce / Rezervace není nutná

ÚT 20. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: ARCHI(V)TEKTURA
k fotografickým dílům umělkyně Markéty Othové z její výstavy Již Brzy s lektorkami Dášou, Idou a Martinou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ÚT 20. 9.
16. 00
Prohlídka ve znakovém jazyce / Markéta Othová: Již brzy 
Komentovaná prohlídka výstavy s historikem umění Ondřejem Baladou tlumočená Naďou Hynkovou Dingovou do českého znakového jazyka. Na komentovanou prohlídku naváže workshop zaměřený na práci s archivem Markéty Othové.
Cena: zdarma k platné vstupence a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 120 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ST 21. 9.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: ARCHI(V)TEKTURA
k fotografickým dílům umělkyně Markéty Othové z její výstavy Již Brzy s lektorkami Dášou, Idou a Martinou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 21. 9.
18.00
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou výstavy 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 21. 9.
18.30
MOVE: Intimita jako vzdor
Komentovaná prohlídka s ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným
Cena: 220 Kč /120 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 pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ČT 22. 9. 
20.00
NGP On Air | Expozice: Kdo stál za obrazy? 
Nový cyklus videí z expozic NGP otvírá velké téma člověka v umění. Bude nás zajímat nejen figura na plátně, ale i ten, kdo obraz namaloval, inspiroval či objednal. Zaměříme se na to, pro koho byla umělecká díla během staletí určena, jak moc se mohl do umění promítat umělec, a jak zadavatel a společnost. Ukážeme si velké mecenášské osobnosti, ale i anonymní dobové pozorovatele, a bude se snažit pro jednotlivé etapy umění od středověku po novověk definovat jeho hlavního recipienta a hrdinu.
Edukátorka Marina Hořínková představí fenomén královských a císařských objednávek ve středověku na vybraných dílech z expozice Středověké umění v Čechách střední Evropa 1200 – 1550 v Anežském klášteře.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 30 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace

PÁ. 23. 9.
18.00
FOTOGRAF FESTIVAL 12: NIKDO SEM NEPATŘÍ VÍC NEŽ VY
Artist talk experimentální filmařky a umělkyně Juliane Jaschnow proběhne u příležitosti výstavy FF 12: Nikdo sem nepatří víc než vy. Juliane Jaschnow ve své tvorbě kombinuje mediální, esejistické a poetické přístupy. Na výstavě ve Veletržním paláci je zastoupena video instalací zpracovávající různé postoje vůči bitvě o Říšský sněm. Nejen o tomto díle bude  Juliane hovořit s Čeňkem Pýchou vedoucím Oddělení vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ve videoinstalaci Juliane Jaschnow „Rekapitulieren“ (Rekapitulování) jsou do vzájemných souvislostí pečlivě zasazeny různorodé a často protichůdné příběhy, které se odvíjejí od historicky významných událostí. K určitému místu a události – bitvě o Říšský sněm v květnu 1945 – je odkazováno z různých úhlů pohledu. Vojenská rekonstrukce, turistická atrakce, vzdělávací infotainment a politická demonstrace: každý záznam vypráví svou vlastní verzi. Dílo autorky zachycuje instrumentalizaci historie v zájmu současných politických narativů a otevírá druhou kapitolu výstavy. Na základě teorie chronopolitiky dávají prezentovaná umělecká díla nahlédnout, jak jednotlivé zájmové skupiny legitimizují svou politiku a utvářejí veřejný sektor na základě své interpretace historie. Příkladem je rekonstrukce Berlínského paláce. Glorifikace pruské minulosti Berlína a v souladu s tím opomíjení jeho koloniální historie je posíleno rozhodnutím využít části budovy jako nové místo pro berlínskou etnografickou sbírku. 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Program proběhne v anglickém jazyce / Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci / Rezervace doporučená na GoOut

SO 24. 9.
14. 30 - 16.30
Dílna pro děti 6 + let a doprovod: Nebe-zem-kruh-Zen k výstavě ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an v Salmovském paláci.
Vstoupíme do kruhu. Dotkneme se jemného písku, který umí malovat. Objevíme zvířata skrytá v jednom tahu štětce. Pokusíme se rozluštit hádanku. Budeme si hrát se slovy a zvuky.
Cena: 90Kč/1 osoba starší 6 let, Členové Klubu přátel NGP – Kategorie Rodina: 60 Kč/1 osoba starší 6 let. Dospělý doprovod nezbytný. / Místo setkání: pokladna Salmovského paláce / Doba trvání: cca 120 min. / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 3. září

NE 25. 9.
14.00 
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou výstavy 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

ÚT 27. 9.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Prakticky teoreticky
k osobnosti teoretika a kritika Jindřicha Chalupeckého, po němž je pojmenována Cena pro mladé umělce a umělkyně do 35 let s lektorkami Dášou, Klárou a Martinou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: Malá dvorana v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut





ST 28. 9.
10.30–11.30 a 13.30–14.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Prakticky teoreticky
k osobnosti teoretika a kritika Jindřicha Chalupeckého, po němž je pojmenována Cena pro mladé umělce a umělkyně do 35 let s lektorkami Dášou, Klárou a Martinou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let Místo konání: Malá dvorana v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 28. 9.
18.00
Svatý Václav a svatí zemští patroni
Komentovaná prohlídka v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200-1550 v Klášteře svaté Anežky České. Edukátor David Beitl seznámí návštěvníky s historií, kultem a zobrazováním svatého Václava a svatých zemských patronů ve středověku. Hlavním dílem prohlídky bude Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi. 
Cena: 80 / 50 Kč / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Anežského kláštera / 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/ 
___________________________________________________________________________

