ZÁŘÍ│ v Museu Kampa

"Vydrží -Ii kultura, přežije národ"
"If a nation's culture survives, then so too does the nation."
Jan Mládek

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
MAX BECKMANN: OBRAZY, KRESBY, GRAFIKY
prodlouženo do 13. 9. 2009
Museum Kampa představuje výstavu obrazů, kreseb a grafik Maxe Beckmanna, nejvýznamnějšího
německého umělce první poloviny 20. století. Práce tohoto umělce, který po první světové válce rozvíjí
figurativní malbu jako vědomou odpověď na abstraktní tendence v umění, je možné v Praze vidět poprvé.
Jeho světoznámá grafická série „Die Hölle“ (Peklo) z roku 1919, která je vystavena, patří jako neúprosná
reakce na hrůzy války ke špičkovým dílům grafiky 20. století. Vrcholem výstavy jsou obrazy krajin a portréty z
různých období, které vedle grafické dovednosti přesvědčí svojí nezvyklou barevností a obrazotvorností.

CoBrA: UMĚNÍ BEZ HRANIC
27. 5. – 13. 9. 2009
Skupina umělců nazvaná CoBrA vznikla v poválečné éře jako iniciativa, která měla přispět k překonání
rigidních akademických pravidel i existujících tradic prostřednictvím spontánního projevu založeného na
fantazijní představivosti dětí či mentálně postižených. Jejich umění překračuje hrůzy druhé světové války a
moderní civilizace jako takové díky svému zaměření na zdánlivě dětské náměty. Název CoBrA je odvozen od
jmen tří evropských velkoměst – Kodaně, Bruselu a Amsterodamu, ze kterých umělci pocházeli.
Umění skupiny CoBrA je v České republice vystaveno poprvé. Součástí výstavy je reprezentativní výběr obrazů a několika soch
vytvořených hlavními představiteli této umělecké skupiny, mezi které patří Appel, Constant, Corneille, Pedersen, Asger Jorn nebo
Henry Heerup.

Přednášky:
CoBrA museum a skupina CoBrA
10. 9. 2009 od 19.00
Přednáška Vás seznámí s historií skupiny CoBrA a s vývojem umělců této celosvětově známé umělecké skupiny. Provede Vás
museem moderního umění CoBrA v Amstelveenu a seznámí Vás s jeho sbírkami. Přednášet bude asistentka kurátorky z CoBrA
Museum Amstelveen, slečna Els Drummen. Součástí přednášky bude komentovaná prohlídka výstavy.
Els Drummen (1980): Doktorské studium dějin umění absolvovala na Universitě v Groningenu. V museu CoBrA pracuje od roku
2006.
Možnost rezervace na monika.dolezalova@museumkampa.cz.
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NOVINKY V MUSEU KAMPA

MUZEJNÍ KUFŘÍK
Přijďte si prodloužit prázdniny plné her. Museum Kampa pro Vás připravilo netradiční prohlídku v podobě Muzejního kufříku.
Kufřík plný umění a překvapení se stane Vašim zábavným průvodcem. Velmi rádi Vám ho zapůjčíme zdarma ke každé platné
vstupence.

KONCERT
Smyčcový sextet Mysliveček Soloists je jeden z nejprogresivnějších komorních ansámblů současnosti a v Museu Kampa
vystoupí na počest zakladatelky Musea Kampa paní Medy Mládkové ve čtvrtek 10. září od 20.00hod.
Vstupenky na tento koncert bude možno zakoupit v pokladně Musea Kampa.
Cena vstupenky bude 200 Kč. Sleva pro přátele Musea Kampa 10%
Vstupenky si můžete rezervovat prostřednictvím e-mailu (jana.pelouchova@museumkampa.cz) nebo na tel.: 257 286 147.

DEN DĚTÍ V ZÁŘÍ, aneb HUBBA BUBBA letí světem
V neděli 20. září se budovou Musea Kampa rozezní dětský smích. Přijďte zažít odpoledne plné her a zábavy. Nejen Vaše děti
potěší hudební produkce a malé občerstvení.

ZMĚNY V LEKTORSKÉM PROGRAMU
Prosím navštivte naše webové stránky a podívejte se na novinky, které jsme pro Vás přichystali v lektorském oddělení od září.
Můžete se těšit na skvělé programy, jako například Ženy v českém umění; Česká groteska nebo Politicky angažované umění.

Více na www.museumkampa.cz/programy

OTEVŘENÍ NOVÉ RESTAURACE V PROSTORÁCH SOVOVÝCH MLÝNŮ

Museum Kampa Vás zve do nově otevřené restaurace a kavárny Mlýny. Přijďte se podívat na jedinečné propojení designu,
současného výtvarného umění a vysoké gastronomie v unikátní lokalitě staré Kampy s ojedinělým pohledem na Karlův most,
Hradčany a celé nábřeží. Využijte polední a dětská menu.
Těšíme se na Vás denně od 11.00 do 23.00hod.
info@restauracemlyny.cz
www.restauracemlyny.cz
Tel: 724 699 565
.
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