ŘÍJEN│ v Museu Kampa

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

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Zdeněk Sýkora – Karel Malich: Linie a dráty – Dialog
2. října 2009 – 10. ledna 2010

Koncepci společné výstavy Zdeňka Sýkory a Karla Malicha připravil významný
německý teoretik Hans – Peter Riese. Je založena na porovnání vývoje obou
umělců v posledním dvacetiletí. Sýkora bude zastoupen výběrem z obrazů, v nichž pracuje
s barvami a liniemi. Každému obrazu odpovídá „drátěný“ objekt od Karla Malicha, který pracuje
s liniemi protínajícími prostor. Srovnání vyznívá zajímavě v tom, že formálně příbuzná díla mají
odlišná východiska.

Přednášky:
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA PANA JANA V. MLÁDKA
8. 10. 2009 od 18:30
Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci s Demokratickým klubem si Vás dovolují pozvat v rámci
cyklu „Českoslovenští demokraté“ na vzpomínkový večer na počest dr. Jana V. Mládka.
Jan Mládek patřil mezi zasvěcené interprety ekonomické školy Johna M. Keynese. Mimo jiné příslušel ke
členům exilové londýnské vlády a byl jedním z výkonných ředitelů MMF. Společně se svou ženou Medou
se řadil k významným sběratelům a mecenášům umění. Vzpomínkového večera se zúčastní i paní Meda
Mládková.
Během večera zavzpomínají dr. Ivo Feierabend, historici umění, ekonomové. Z filmového záznamu promluví také dr. Mládek.
Ivo Feierabend je emeritní profesor politologie, San Diego State University, San Diego, California.
Možnost rezervace na katerina.triskova@museumkampa.cz.

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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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.

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

PŘIJĎTE SI UŽÍT DĚTSKÝ DEN V ZÁŘÍ!
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