Vietnamské umění v Čechách
Konírna paláce Kinských
Staroměstské nám. 12, Praha 1
7. 2.–11. 5. 2014
Doprovodné programy
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie v
Praze, e-mail asiaedu@ngprague.cz, tel. (+420) 222 315 205, www.ngprague.cz. Změna
programu vyhrazena.
Přednášky a komentované prohlídky
Cena: základní 50 Kč, snížená 30 Kč. Doba trvání: 40–50 minut. Místo setkání: před vstupem
do výstavní síně Konírna paláce Kinských.
sobota 8. 2. 14.30 Vietnamská malba a grafika, komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy
čtvrtek 6. 3. 16.00 Náboženství ve Vietnamu (Mgr. Ján Ičo, Ph.D.)
středa 19. 3. 16.00 Obyčeje a rituály Vietů (ing. Binh Slavická)
úterý 15. 4. 16.00 Historický vývoj vietnamské keramiky (Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.)
sobota 26. 4. 14.00 Vietnamské buddhistické sochařství, komentovaná prohlídka s kurátorkou
výstavy
Výtvarné dílny pro veřejnost
Po krátkém výkladu v prostorách výstavy následuje výtvarná dílna v ateliéru paláce Kinských.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků je nutná předchozí rezervace. Místo setkání: před
vstupem do výstavní síně Konírna paláce Kinských.
Vietnamský drak – malba na porcelán
sobota 15. 2. 14–17.30 Motiv vietnamského draka namalujeme na misku asijského tvaru,
která může sloužit k servírování tradiční vietnamské polévky pho bo. Po skončení dílny
budou díla převezena na výpal do pece, hotový výrobek si vyzvednete v následujících dnech
v paláci Kinských. Připravily Hana Vinklárková a Zdenka Klimtová.
Cena: 200 Kč a cca 80 Kč za kvalitní porcelánovou misku, kterou bude možno zakoupit
v ateliéru. Pro dospělé a děti od 8 let.
Vietnamské satirické výjevy v grafice
sobota 15. 3. 14–17.30 V technice linorytu vytvoříme variace na satirické výjevy, které patří
k nejoblíbenějším námětům světově proslulých dřevořezů z vesnice Dong Ho. Připravili Jiří
Bouma a Zdenka Klimtová.
Cena: 170 Kč. Pro dospělé a děti od 12 let.
Vietnamské buddhistické náměty – malba na hedvábí
sobota 5. 4. 14–17.30 Výklad představí hlavní náměty buddhistického umění na vystaveném
souboru sochařství. Převedeme je do techniky malby na hedvábí, v současném vietnamském
umění velmi rozšířené. Připravily Marie Roztočilová-Larroa a Zdenka Klimtová.
Cena: 150 Kč. Pro dospělé a děti od 6 let.

Speciální programy
Malá Hanoj v Praze
neděle 13. 4. 14.00–16.00 Za kulturními, kulinářskými a historickými zajímavostmi do
vietnamského obchodního a kulturního centra SAPA v doprovodu vietnamské designérky Mai
Thuy Linh.
Rezervace nutná, počet účastníků je omezen na 12 osob. Místo setkání bude upřesněno.
Den vietnamské kultury v paláci Kinských
sobota 26. 4. 11.00–18.00 Celodenní program v paláci Kinských věnovaný vietnamské
kultuře. V rámci programu budou probíhat přednášky k výstavě Vietnamské umění
v Čechách, výtvarná dílna se zaměřením na tradiční vietnamské loutkářství a další.
Podrobnější informace na www.ngprague.cz.
Programy pro školní skupiny
Pořady se skládají z úvodní komentované prohlídky výstavy a výtvarné dílny pod vedením
profesionálního výtvarníka/výtvarnice, která proběhne v ateliéru paláce Kinských. Doba
trvání: prohlídka výstavy 30–45 minut, výtvarná dílna asi 60 minut. Termíny: podle zájmu,
v pracovní dny mimo pondělí. Podrobnější informace o programech pro školy na kontaktech
uvedených výše.
Pro 1. a 2. stupeň základních škol
Drak ve vietnamském umění. Výtvarná dílna: malba draka na tričko nebo textilní tašku.
Pro 2. stupeň základních a střední školy
Šťastné vietnamské písmo. Výtvarná dílna: kaligrafie nebo malba ve vietnamském stylu.
Grafický design ve Vietnamu. Výtvarná dílna: technika sítotisku.

