ČERVEN│ v Museu Kampa

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
Vasilij Kandinskij, František Kupka a Arnold Schönberg:
Abstrakce a atonalita: Dobrodružství chromatiky
12. 5. – 31. 7. 2011
Výstava tří významných osobností -Vasilije Kandinského, Františka Kupky a Arnolda Schönberga má
šanci se stát zajímavou událostí letošní sezóny. Kandinskij je Praze, stejně jako Schönberg,
vzácností a spojení má navíc vnitřní logiku. Jde totiž o koncept založený na zkoumání vztahu mezi
abstrakcí a atonalitou, jejichž podstaty se v mnohém blíží. Vždyť zákonitosti hudební a výtvarné
kompozice se na počátku minulého století do značné míry propojily.
Výstava těchto tří umělců se zcela přirozeně odehrává právě v Museu Kampa, které vlastní
rozsáhlou a kvalitní kolekci Františka Kupky, v níž je řada důležitých obrazů a kreseb právě z období
přechodu k čistě abstraktnímu projevu, který měl u Kupky velmi složitý vývoj, naprosto odlišný od
ostatních průkopníků abstraktního malířství. Vasilij Kandinskij dospěl k abstrakci ve stejné době,
ale na základě zcela odlišných myšlenkových pochodů. Byl inspirován spíš přírodními procesy a
jejich složitými proměnami. Arnold Schönberg zase propojuje hudební objevy s výtvarnými, i když
těžiště a hlavní přínos samozřejmě spočívá v hudbě.
Navíc se tato výstava propojuje s letošním ročníkem Pražského jara, čímž získává další rozměr,
protože se objeví v jeho programu a přiláká tak další zájemce. V Museu Kampa při této příležitosti
proběhnou některé koncerty zařazené do programu festivalu. Na projektu se významně podílí Dr.
Jaroslav Bláha, který ho před dvěma lety inicioval a který se dlouhodobě zabývá vztahem mezi
hudbou a výtvarným uměním.
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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.

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.
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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).

6. 6. 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
7. 6. 19.00 Beseda s Milanem Grygarem
Milan Grygar patří ke generaci, která nastoupila po druhé světové válce. Od počátku šedesátých let
směřoval k abstraktním kompozicím, svou tvorbou se brzy přiřadil k aktuálním mezinárodním
uměleckým proudům.
Beseda se bude vztahovat hlavně k současné výstavě, která má téma Antifony a Partitury.
Představí se na ní zejména díla, která budou během výstavy realizována na koncertě provedeném
skupinou NoEms. Koncepce výstavy se zaměřuje na významnou část autorova díla, v níž jde
především o převedení výtvarného prostoru do zvukové podoby.
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).
Rozkvetlá terasa Václava Ciglera
Skleněná terasa Václava Ciglera nad řekou Vltavou nabízí inspirativní prostor pro fantazii nejen
dětí. Václav Cigler projektuje díla, která ozvláštňují přírodu a vytvářejí nové skutečnosti – pojďme
na to obráceně! Vymalujme jeho terasu tak, aby zářila všemi barvami a proměnila se na chvíli v
krásnou zahradu plnou květů a zvířátek!

11. 06.

15.00 Výtvarná dílna pro rodiny

27. 06.

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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