ÚNOR │ v Museu Kampa

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

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
JINDRA VIKOVÁ: Tváře – Fragmenty
14.1. – 1.3. 2009, Malá galerie
„Život nás unáší a my plaveme v jeho proudu. Vnímáme přitom nové a nové podněty, které se zachycují v
naší paměti. Na mne vždy nejvíc působily tváře lidí, které potkávám, z nichž mnohé mizí v nenávratnu.
Zůstává jen zvědavost.“ Výstava Tváře - Fragmenty je výběrem imaginativních portrétů Jindry Vikové z let
2006 - 2008, které jsou vytvořeny jako závěsné asambláže. V nich je nejpodstatnější složkou silueta tváře
z listového tenkého porcelánu v plexisklovém boxu. Tato nástěnná sekvence se prolíná s řadou dalších
asambláží, jejichž motivem jsou ruce. Materiálem je tentokráte vosk. Výstavní instalace je doplněna
příbuznou sekvencí prostorových plastik, vytvořených opět z listového porcelánu nebo jen načrtnutých z
drátu.

DALIBOR CHATRNÝ: Provazem a magnetem
13.2. – 13.4. 2009, výstavní prostor tzv. konírny
Dalibor Chatrný patří k nejoriginálnějším experimentálním a konceptuálním umělcům generace nastupující
koncem 50. a počátkem 60. let. V prostoru Musea Kampa budou vystaveny tři až čtyři okruhy jeho tvorby.
V instalaci bude použito několik médií, budou promítány umělcovy autorské experimentální filmy, magnetické
kresby, magnetické objekty ve skleněné vitríně, geometrické obrazce propojené provazy a na zemi budou
umístěny plechové objekty jednoduchých tvarů.

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka – Expozice Františka Kupky v Museu Kampa představuje jednu z největších a
nejvýznamnějších sbírek děl tohoto velkého průkopníka abstraktního umění. Sbírka zahrnuje práce od období
studentských let až po pozdější abstraktní díla.
Otto Gutfreund – Nejvýznamnější český sochař první poloviny 20. století je v Museu Kampa zastoupen
především svými kubistickými sochami odlitými do bronzu i sociálním realismem.
Moderní středoevropské umění – Tato jedinečná sbírka zahrnuje stovky obrazů, soch, kreseb a grafických
prací od význačných českých, slovenských, polských, maďarských a jugoslávských umělců.
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DOPROVODNÉ PROGRAMY

INFORMÁTOR V MUSEU KAMPA
Počínaje říjnem 2008 Vám je během celé otevírací doby v Museu Kampa zdarma k platné vstupence k dispozici tzv. informátor,
tedy náš vyškolený personál připravený zodpovědět Vaše dotazy nebo Vás provést expozicemi Musea. Tuto službu lze také
rezervovat na určité datum a čas prostřednictvím e-mailu karina.kottova@museumkampa.cz

PŘEDNÁŠKY
CYKLUS PŘEDNÁŠEK NA TÉMA SUPERSTARS ŠPANĚLSKÉ MODERNY
3. 2. El Greco a česká moderna
10.2. Picasso v Praze
17.2. Miró
24.2. Dalí a české umění

Přednáší Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., uznávaný znalec na hispánské umění.

Zvýhodněná cena čtveřice přednášek činí 400Kč (200 Kč pro studenty, seniory, členy Přátel Musea Kampa).
Jednotlivé přednášky stojí 120Kč (60Kč snížené vstupné) za přednášku.

WORKSHOPY A ANIMAČNÍ PROGRAMY
Tyto programy na objednávku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny,
rodiny s dětmi i skupiny dospělých.
Vedle široké nabídky animačních programů a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa
Vám nabízíme nový programy ke krátkodobé výstavě:
Dalibor Chatrný: interaktivní prohlídka a umělecký workshop

Více na www.museumkampa.cz/programy
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