KVĚTEN│ v Museu Kampa

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
Pavel Brunclík: Češi Portrait gallery
1. 4. 2011 - 5. 6. 2011
Výstava je unikátním projektem fotografa Pavla Brunclíka. Portrétovanými
jsou české osobnosti, které patří k duchovní špičce národa. Jsou mezi nimi
vědci, spisovatelé, dramatici, herci, lékaři.
Výstava byla připravena ve spolupráci se společností Dialog Jessenius a je
doprovázena výpravnou publikací s životními příběhy, jejichž autorem je
Pavel Kosatík.

Milan Grygar
6. 5. - 31. 7. 2011
Výstava Milana Grygara se stala přirozeným vyústěním zájmu Medy Mládkové o jeho dílo. Je totiž
již dávno ve sbírkách zastoupen nejen kresbami, ale nyní také významnými obrazy, které jsou již
určitý čas zapůjčené v rámci stálé expozice. Projekt se uskutečňuje ve výstavních sálech přízemí
hlavní budovy Musea Kampa, kde nesporně vyzní soubory umělcových monumentálně cítěných
obrazů, akustických kreseb partitur. Přirozenou součástí rafinovaně uspořádané výstavy (a zároveň
hudebního festivalu Pražské jaro) se stává koncert hraný podle umělcových kreseb.

Komentovaná prohlídka výstavy Pavel Brunclík: Češi Portrait gallery, s autorem
fotografií Pavlem Brunclíkem
21. 4. 2011, 18.30 hodin
Vstupné na komentovanou prohlídku je 40/60Kč, přátelé Musea Kampa - zdarma.
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WORKSHOPY A ANIMAČNÍ PROGRAMY:
PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V MUSEU KAMPA
Prohlídky probíhají vždy první pondělí v měsíci. Vstupné: 40/60 Kč (sleva pro studenty, seniory a
zdarma pro Přátele Musea Kampa).

4. 5. 16.00 Komentovaná prohlídka stálé sbírky
Odborný lektor seznámí s největší sbírkou děl průkopníka abstraktní malby Františka Kupky i s prací
kubistického sochaře Otty Gutfreunda. Společně navštívíte také expozici Středoevropského umění,
která obsahuje důležitá díla z období šedesátých a sedmdesátých let 20. století převážně českých,
slovenských, polských, maďarských, či jugoslávských autorů

BESEDA
3. 5. 19.00 Beseda s Jiřím Beránkem
Jiří Beránek (1945) se od počátků soustřeďuje hlavně na práci se dřevem, i když užívá i další
materiály. Jeho sochy působí svou velkorysou formou a rasantním ztvárněním. Typické je pro něj
dokonale zvládnuté řemeslo, které mu dovoluje volnost vyjádření. Jeho projev vychází z poznání
přírody a jejích zákonitostí a přitom směřuje k monumentálním instalacím, které citlivě a důrazně
dotvářejí naše prostředí. Jiří Beránek se od sedmdesátých let stal vedle Magdaleny Jetelové jednou
z nejvýraznějších osobností českého sochařství. Ovlivnil a vychoval i další generace, když vedl
sochařský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Vstupné 25,- / 50,- Kč

PROGRAMY PRO DĚTI:
Od března 2011 jsme připravili zcela nové programy lektorského oddělení v Museu Kampa, které
se budou konat vždy druhou sobotu v měsíci (programy pro rodiče s dětmi) a každé poslední
pondělí v měsíci (pravidelné dílny pro děti).
Koláže jako od Koláře!
Nechme se inspirovat fantazií a originalitou takových umělců, jako byl Jiří Kolář, Ladislav Novák
nebo Karel Teige. Během dílny se seznámíme s jejich technikami koláže, ale především budeme
lepit, stříhat a klást vedle, či přes sebe věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Pojďme starý a již
použitý materiál oživit a dát mu nový smysl!

14. 05.

15.00 Výtvarná dílna pro rodiny

30. 05.

16.00 Výtvarná dílna pro děti

Vedle široké nabídky animačních programů a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám
nabízíme nové programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám!
http://www.museumkampa.cz/programy
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MUZEJNÍ KUFŘÍK
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.

PŘIDEJTE SE K PŘÁTELŮM MUSEA KAMPA. DVEŘE NAŠEHO MUZEA PRO VÁS
BUDOU STÁLE OTEVŘENY!
Společnost Přátel Musea Kampa sdružuje příznivce výtvarného umění. Vstupem mezi Přátele
Musea získáte řadu různých výhod a bonusů. Přínos pro členy Přátel Musea Kampa spočívá v
možnosti volného vstupu do stálých expozic a na krátkodobé výstavy a v účasti na přednáškách,
odborných výkladech k vybraným výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové pravidelně
informováni.
Členské příspěvky využíváme výhradně pro péči o sbírky a uskutečňování výstavního programu.
Pomohou nám také při přípravě ostatních programů, jako je Muzejní noc, Dětský den a jiné akce
pro členy přátel muzea nebo pro děti z dětských domovů Klokánek.
Bude nám ctí, pokud se i Vy stanete členem společnosti Přátel Musea Kampa a podpoříte tak naše
muzeum.
Bližší informace získáte na našich webových stránkách:
http://www.museumkampa.cz/cs/Pratele-Musea-5.htm
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