BONJOUR, MONSIEUR GAUGUIN, ŘÍKAJÍ
ZRZAVÝ, KUPKA, TOYEN NEBO MUCHA
NA NOVÉ VÝSTAVĚ NÁRODNÍ GALERIE
Národní galerie Praha připravila ve spolupráci Musée départemental
breton výstavu, jež vzdává hold česko-francouzským uměleckým vztahům.
V paláci Kinských se tak potkávají přední čeští výtvarníci 20. století se
svými francouzskými protějšky, v čele s Paulem Gauguinem.
„Drsná krajina francouzské Bretaně odjakživa přitahovala umělce a na přelomu 19. a 20.
století se díky tzv. pontavenské škole, pojmenované dle městečka Pont-Aven, stala
významným uměleckým centrem moderního umění. Do nejzápadnější části Francie se
sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby a inspirovali se tvorbou francouzských
autorů, jako byli Paul Gauguin, Émile Bernard nebo Paul Sérusier,“ uvádí kurátorka
výstavy Anna Pravdová.

Jan Zrzavý, Přístav v Bretani (Ploumanac’h), 1930, NGP
Pravidelně do Bretaně jezdili i umělci českého původu, někteří z nich se tam dokonce i na
čas usadili. Výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
mapuje tamější českou působnost v tomto období. Návštěvník paláce Kinských tak zjistí,
jakým způsobem umělci, jako Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Josef
Čapek, František Kupka, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen, Jan Křížek, zachycovali krajinu či
tradiční bretonské motivy a jaký vliv měla na jejich tvorbu zmíněná pontavenská škola.
„Zájem o Bretaň byl mezi českými malíři tak velký, že vedle Paříže patřila k jejich
nejčastějším destinacím. Jezdili tam po stopách svých slavných předchůdců, na místě je
ale inspirovala především příroda a místní zvyky,“ popisuje Anna Pravdová.
Jak napovídá její název, výstava představí i jedno z nejvýznamnějších děl ze sbírky
Národní galerie – malbu Bonjour, Monsieur Gauguin Paula Gauguina. Ten vznikl
v bretaňské vesničce La Pouldu, kam se Gauguin přesunul z Pont-Avenu, který mu kvůli
rostoucímu zájmu malířů a turistů připadal příliš již rušný.

„Dílo je parafrází obrazu Bonjour, Monsieur Courbet, který viděl Gauguin při společné
návštěvě muzea s Vincentem van Goghem – oba je nesmírně zaujal. Na rozdíl od
Courbeta Gauguin zobrazuje sám sebe čelem k divákovi a rovného kolemjdoucí
bretaňské venkovance. Gauguin byl uměleckým outsiderem, který si cenil prostých lidí a
života mimo umělecká centra a obchod s uměním,“ dodává Kristýna Hochmuth
z kurátorské dvojice výstavy.
Výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 potrvá v paláci
Kinských od 16. listopadu do 17. března 2019. Stejnojmenná publikace byla oceněna
třetím místem jako nejkrásnější kniha o výtvarném umění.

Paul Gauguin, Bonjour, Monsieur Gauguin, 1889, NGP
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Výstava se koná ve spolupráci s Musée départemental breton.
Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Francie v Praze.

DOPROVODNÝ PROGRAM
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
ST 28/11 od 18 h Čeští umělci v Bretani 1850–1900 s kurátorkou Kristýnou Hochmuth
ST 6/3 od 18 h Čeští umělci v Bretani 1900–1950 s kurátorkou Annou Pravdovou
NE 25/11 od 15 h s Alicí Němcovou
NE 9/12 od 15 h s Markétou Čejkovou
NE 16/12 od 15 h s Jitkou Šosovou
ST 26/12 od 11 h vánoční komentovaná prohlídka s Alicí Němcovou
NE 13/1 od 15 h s Alicí Němcovou
ST 16/1 od 18 h s Jitkou Šosovou
ST 13/2 od 18 h s Markétou Čejkovou
NE 24/2 od 15 h s Jitkou Šosovou
zdarma k platné vstupence / 60–90 min / místo setkání v přízemí / rezervace na
vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003
NE 10/3 od 15 h s Markétou Ježkovou ve francouzštině, rezervace na www.ifp.cz
Objednejte si komentovanou prohlídku v českém, anglickém, německém či francouzském
jazyce.
600 Kč v češtině + vstupné / 1–15 osob / 60 min / rezervace 2 týdny předem
1 500 Kč v cizím jazyce + vstupné / 1–15 osob / 60 min / rezervace 2 týdny předem
PŘEDNÁŠKY
ST 14/11 od 18 h Bretaň – země umění zaslíbená, přednáška Philippa Le Stuma a
Margareth Le Guellec-Dabrowské, kurátorů Musée départemental breton v rámci Týdne
Francie, místo konání: Francouzský institut v Praze, rezervace na www.ifp.cz
ST 6/3 od 18 h přednáška literárního historika a teoretika Zdeňka Hrbaty, rezervace na
vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003
SPECIÁLNÍ PROGRAM
PÁ 16/11 19.30 h koncert keltské hudby skupiny Bran v Klášteře sv. Anežky České
pořádaný ve spolupráci s Francouzským Institutem v Praze a Francouzsko-českou
obchodní komorou
STUDIO Z ČECH NA POBŘEŽÍ
Prostor studia v prvním patře vyhrazený pro vlastní tvorbu i další studium nejen Bretaně.
Odhalte krajinu plnou kontrastů – inspirační zdroj nejednoho českého umělce.
PRO RODIČE S DĚTMI
NE 13/1, 10/2, 10/3 vždy 10.30–12 h & 14–15.30 h
Víkend: (Ne)viditelná přitažlivost – procházka krajinou Bretaně s tvůrčími zastaveními pro
rodiče s dětmi 4–12 let
80 Kč / osoba / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz
PRO ŠKOLY & PEDAGOGY
Prohlídka výstavy s lektorem pro SŠ s výkladem, reagujícím zejména na otázky a podněty
studentů.
1 200 Kč / 1–15 osob / 65–120 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz
1500 Kč / 16–25 osob / 65–120 min / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz
ST 21/11 od 16.30 h komentovaná prohlídka pro pedagogy s kurátorkou Kristýnou
Hochmuth, představení koncepce výstavy a nabídky programů pro školy
pro pedagogy zdarma / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz
Studijní materiály pro pedagogy
Studijní materiály představují témata a vybrané autory výstavy, náměty na činnosti, které
lze uskutečnit při návštěvě výstavy nebo následně ve škole. Zdarma ke stažení na
www.ngprague.cz.

Tiskové materiály a obrazový doprovod
http://vpn.ngprague.cz:8010/PRESS/
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