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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína se dlouhodobě zaměřuje na hledání
využitelných rezerv v organismu města a jeho okolí. V současném zadání
studenti nalézali ve struktuře Prahy místa vhodná pro novou budovu
Národní galerie, kterými mohly být nevyužívané nebo špatně využívané
objekty, podzemí či nezastavěná území.
www.hatelier.blogspot.cz
ÚVOD

01 02

OBSAH

I. ÚVOD

02

II. URBANISMUS | David Zalabák a Jaroslav Kopecký
Současná situace národních kulturních institucí
Poslání a činnost NG
Principy navrhování současných galerií
Národní galerie v Praze
Analýza světových galerií
Rešerše galerií ve světě
Posuzované lokality
Stavební program
Doslov

06
08
14
16
26
34
40
56
64
70

III. PROJEKTY
01 | NG Krystal | NG Crystal | Michael Baroch
02 | NG Veletržní Palác | NG Veletrzni Palace | Michal Bartyzal, Natálie Kalendová, David Zalabák
03 | NG stART up | NG stART up | Adam Bažant
04 | NG Klementinum | NG Clementinum | Věra Fišerová
05 | NG Hlavní nádraží | NG Main railway station | Josef Knotek
06 | NG Letná | NG Letna | Dominika Kovandová
07 | NG Karlovo náměstí | NG Charles Square | Jan Kvita a Daniel Volák
08 | NG Vrchlického | NG Vrchlickeho | Jiří Mach
09 | NG Vinohradská | NG Vinohradska | Klára Náglová
10 | NG Lannova | NG Lannova | Thuy Lien Nguyenová
11 | NG Kotva | NG Kotva | Martin Rariga
12 | NG Štvanice | NG Štvanice | Lucie Valčišová
13 | NG Florenc | NG Florenc | Ondřej Šašek

72
74
82
92
98
106
114
122
130
138
144
150
160
164

IV. ZÁVĚR

172

03 04

“Jak navrhnout stavbu, která bude ve své architektuře
vyjadřovat určitou výjimečnost předmětů v ní
vystavených, ale zároveň nebude potenciální návštěvníky
odrazovat přílišnou instituciálností.”
~ Miroslav Masák

urban
is
mus
NÁRODNÍ GALERIE | DAVID ZALABÁK A JAROSLAV KOPECKÝ | ATU
V čechách chybí instituce celonárodního významu. Národní
knihovna, galerie a koncertní sál. Nejvhodnější lokalitou je
Praha, křižovatka kultur, uznávané evropské město, centrum
národa. Instituce spoluvytváří identitu města a společnosti,
vlévají novou energii do centra nebo vytvářejí centra nová.
Instituce svou důležitostí překračující hranice čtvrtě, města a
regionu, instituce reprezentující stát.
Naším cílem bylo prověřit vhodné lokality pro novou budovu
Národní galerie v Praze, do které by se přemístila expozice
moderního umění z Veletržního Paláce a zformulovat vhodný
stavební program pro tuto instituci.

URBANISMUS

In Bohemia is missing institution of national importance.
National library, gallery and concert hall. The best location
is Prague, a crossroads of cultures, a recognized European
city, center of the nation. The institution helps to create
identity of the city and society, give new energy to the city
center or create a new one. The institution of its importance
beyond the borders of neighborhoods, towns and regions,
representing the state institutions.
Our aim was to investigate suitable locations for the new
National Gallery in Prague, to which can be moved the
exhibition of modern art from the Veletržní Palace and
formulate a suitable building program for the institution.
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„Nepostavit za téměř čtvrt století svobody veřejnou stavbu, je neodpustitelným prohřeškem.
Opravdu nemáme být na co hrdí. Uvědomíme-li si, jak dokázali naši předkové během velmi
krátké doby připravit pravý vltavský břeh, aby vzniklo zvýšené promenádní nábřeží, do kterého
připojili staronové ulice Starého Města a ze kterého sklenuli mosty na levý vltavský břeh,
můžeme my dnes jenom žasnout. Taky musíme žasnout, že během opět velmi krátké doby
na takto krásně připravené podložce dokázali postavit národní kulturní budovy, které dodnes
používáme. Byla to druhá polovina devatenáctého století, kdy prakticky všemi evropskými
velkoměsty prošla masivní kulturní vlna. Praha ji tehdy nepromarnila. Druhá podobná kulturní
vlna proběhla nejvýrazněji na přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Opět prakticky
všechny evropské metropole rozšířily svá centra a umístily v nich podobné stavby nové
generace. Z těch v Praze nemáme jedinou a o koncepčním rozšiřování pražského centra ani
nemluvíme. Dokonce říkáme, že to, co jsme zdědili po našich pradědech, nám stačí, a to,

co jsme zdědili po našich otcích, zbouráme, protože to vzniklo v komunistické totalitě. Mám
dojem, že tentokrát nám ujel vlak, který již těžko dohoníme.“
~ Josef Pleskot - architekt
“Od svého počátku byla Národní muzea, galerie, knihovny a divadla významným
prostředkem utváření a obnovování národní identity, kulturní tradice a historické paměti.
Realita soudobého globalizovaného světa dodává těmto rolím nového významu. Velké
kulturní instituce jsou místem, kde návštěvník může přirozeně získat pocit sounáležitosti se
svou komunitou, symbolem, že společnost je schopna přesahovat běžný, utilitární rámec
svého fungování. Kromě toho, že poskytují unikátní kulturní prožitky, jsou také prostředkem
zvyšování kulturní kompetence a vzdělanosti a dalších společensky žádoucích efektů.”
~ Ladislav Kesner - historik umění

NÁRODNÍ INSTITUCE

Stověžaté město na Vltavě je přezdívkou, kterou Praha získala díky četným věžím sakrálních staveb,
vodárenských věží a samostatně stojících zvonic. Věže zdobí i paláce a některé měšťanské domy
především na Starém a Novém Městě, Malé Straně a Hradčanech. Pro Prahu je charasteristická i její
bohatou morfologií daná nízkou brázdou řeky a zvlněným terénem, který ji obklopuje. Město je typické
svoji architektonickou mnohovrstevnatostí, zachovali se zde známky všech architektonických období
od románské kultury až k současným architektonickým směrům. Každá stavba reprezentuje nejen svoji
dobu, ale je i obrazem společnosti, která ji vybudovala. Současné pražské instituce jsou roztříštěně
rozmítěny po celém území cetra Prahy, vytváří síť a generují cesty.
Institucí v tomto případě myslíme organizaci, což je trvalý a společenský útvar s jasnou hranicí, členstvím
a vnitřní dělbou činností, ovšem sociologie na tento termín nahlíží jako na způsob, jak lidé v dané kultuře
dělají nějakou věc, organizací se rozumí koordinování činnosti.

URBANISMUS | Současná situace národních kulturních institucí
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KULTURA
Kultura napomáhá integraci společnosti, přispívá k rozvoji intelektuální a emocionální úrovně obyvatel, plní výchovně vzdělávací, socializační, enkulturační, kreativní a hodnotové funkce. Kultura
je prostředkem přenosu informací mezi generacemi a utváří základní identitu jedince. Slouží jako
propojení České republiky s vnějším světem, ale zároveň ji i vyděluje a charakterizuje ji v porovnání s ostatními státy. Kultura je významným hospodářským odvětvím, tvoří kulturní průmysl,
jehož zdrojem je naše kulturní dědictví. Je klíčem k pochopení sociálního světa, přispívá k sebeuvědomění a sounáležitosti se společenstvím. Přispívá k lepšímu porozumění, napomáhá začlenit
se a má i terapeutickou Funkci.

PAMĚŤ NÁRODA
Je to sbírka vzpomínek důležitých historických událostí. Knihovny, muzea, galerie a archivy tvoří
paměť národa a zpřístupňují ji veřejnosti. V součastnosti je nezbytná změna postojů paměťových
institucí vůči uživatelům v informačním věku, kdy se budují digitální knihovny a digitalizují se
umělecké sbírky galerií.

URBANISMUS | Současná situace národních kulturních institucí
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CO JE TO UMĚNÍ?
“Úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká
jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou”
~ Otův slovník naučný
„Užívání dovedností a představivosti k vytváření estetických předmětů,
prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi.“
~ Encyclopedia Britannica
„Ta oblast kulturní činnosti, kde se lidé snaží podle svého nadání, znalostí
a dovedností vyjadřovat své myšlenky a city buď vytvářením děl nebo
jednáním.“
~ prof. C. Tiedemann

URBANISMUS | Současná situace národních kulturních institucí
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POSLÁNÍ A ČINNOST GALERIE

Gelerie je kulturně-vzdělávací instituce, která zvyšuje kvalitu života v daném místě, vede ke kulturní
gramotnosti obyvatel a je součástí veřejného prostoru. Slouží k odbornému shromažďování a
správě malířských, sochařských, graických a jiných uměleckých děl domacích i zahraničních,
která zpřístupňuje veřejnosti. Uchovává sbírky vypovídající o vývoji společnosti, myšlení a
estetického vnímání. Galerie přispívá k porozumnění výtvarným dílům, zprostředkovává veřejnosti
prožitky z jejich vnímání a motivouje zájem o výtvarné umění. Rozvíjí mezinárodní kontakty,
oceňuje malířská, sochařská a graická díla a díla vytvořená jinými médii, shromažďuje, trvale
uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádí
základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírky muzejní povahy
a sbírkových předmětů a prostředí, z něhož jsou získávány sbírkové předměty a šíří výsledky
výzkumu a vývoje prosřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů,
metodiky nebo převodu technologií.

URBANISMUS | Poslání a činnost NG
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“(...) budova, která bude důstojným spoluhráčem sbírkám. Budova by se měla podřídit dílům v galeriích, uplatňovat se s důstojností a citem ve veřejných prostorách a dávat logiku i potěšení cestě návštěvníka. Vyžaduje
takové prostředí, které má vztah k původnímu kontextu, s osvětlením, měřítky, dekorem a materiály zvolenými
tak, aby díla vypadala jako doma. Vizuální soupeření je třeba minimalizovat. Je třeba poskytnout mnoho
přestávek pro vizuální oddech a reflexi, protože naším cílem není zatěžovat divákovo tělo a přetěžovat jeho
smysly. Dívání se na umění by mělo být intenzivním zážitkem.”
~ Richard Meier

SOUČASNÉ POŽADAVKY NA NAVRHOVÁNÍ GALERIÍ

URBANISMUS | Současné požadavky na navrhování galerií
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EXPOZICE
Návštěvník galerie má mít možnost si dílo prohlédnout úplně a bez únavy, což podmiňuje
uspořádání expozice. Velikosti výstavních místností závisí na velikosti obrazů, v nejlepším
případě by měl mít každý obraz svou zeď a skupina obrazů vlastní místnost. Orientační
plocha stěny pro 1 obraz je 3-5 m2 a orientační plocha na 1 plastiku je 6-10 m2 podlahy.

MATERIÁLY
Strop galerie bíle vymalovaný nebo z matného skla. Podlaha by měla být akusticky tlumící
kročejový hluk, snadno udržitelná (např. stěrka, terazzo, dřevo) a stěny bíle vymalované

KLIMA
Mikroklima je kompromisem mezi hodnotami příznivými návštěvníkům a pro umělecké
sbírky, důležité je udržet klima konstatní. Relativní vlhkost by se měla pohybovat okolo 50
% s výkyvy +-5%. Doporučená teplota je v rozmezí 18-22 °C. Pro návrh galerie je třeba
zohlednit normu ČSN EN 15 757 - O ochraně kulturního dědictví (požadavky na klima).

URBANISMUS | Současné požadavky na navrhování galerií
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“Mnoho potenciálních návštěvníků může být od návštěvy
kulturní instituce odrazováno samotnou architekturou,
ztělesňující image galerie jako elitářské instituce, kam se
necítí příslušet.”
~ Miroslav Masák

ARCHITEKTURA GALERIE
Důležitým aspektem galerie je vztah architektury budovy k expozici, která se nachází uvnitř ní.
Problémem může být rozpor architektonického výrazu a umění, kdy stavba na sebe váže více
pozornosti než umění a její interiér na sebe strhuje pozornost od vystavených uměleckých děl, v
kvalitním výstavním sále je nejdůležitější vystavené umění. Kvalitní architektura může být lákadlem
do galerie, ale může navštěvníky i odradit, vytváří image instituce. Stavbu je třeba akusticky
izolovat od okolního prostředí, aby nedocházelo k rušivému hluku uvnitř galerie. Vnitřní akustika
je ovlivněna především volbou materiálů a konstrukcí.

DISPOZICE
Hlavními prostory galerie jsou výstavní sály, dále se v současných galeriích objevují i jiné prostory,
jako jsou zázemí pro návštěvníky, zaměstatnce a sbírky. Nejdůležitějším parametrem je kvalita
výstavního prostoru, jehož vnímání je individuální a pro různé umění jiné. Obecně nejvhodnějším
je jednoduchý, univerzální, ortogonální, bíle vymalovaný prostor s horním osvětlením pomocí
rozptýleného přirozeného světla, které je doplněno umělým osvětlením. Vhodná je možnost
regulace horního osvětlení, což vede k bezproblémovému vystavování široké škály umění.
Výstavní prostory by měly být co nejvíce variabilní, aby umožňovaly instalaci různých druhů
umění a neomezovaly umělce a kurátory. Galerie by neměla být nekonečným kruhem, ale spíše
paprskovitě se rozbíhajícími křídly od vstupní části.

URBANISMUS | Současné požadavky na navrhování galerií
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Nová pinakotéka v Mnichově

Umělecká hala v Brémách

Muzeum Brandywine River,
Chadds Ford, Pensylvania

Národní muzeum západního
umění Tokio

Kimbellovo umělecké muzeum,
Fort Worth, Texas

Nordiylands umělecké
muzeum, Aalborg, Dánsko

Bauhaus - archiv, Berlín

Muzeum Abteiberg,
Monchengladbach

Muzeum nadace Maeght, St.
Paul-de-Vence, Paříž

Lificie, Florencie

Diecézní muzeum, Paderborn

Guggenheimovo muzeum,
New York

OSVĚTLENÍ PROSTORU
Příliš časté střídání prostorů s různými intenzitami osvětlení může vést k únavě a ztrátě pozornosti. Okna
a světlíky je vhodné orientovat severnímu rozptýlenému světlu, vstup je možné orientovat osluněným
stranám, je třeba se vyvarovat tepelným ziskům v letních měsících. Pro plošné exponáty (například
obrazy a fotograie) jsou důležité parametry osvětlení ovlivňující vjem, což jsou intenzita osvětlení a
jeho spektrální složení. U prostorových exponátů jsou důležité navíc směrové vlastnosti osvětlení, které
ovlivňují vnímání tvaru.

Přímé osvětlení symetrické

Osvětlení stěn, přímé osvětlení

Osvětlení stěny a částečně
místnosti na rampě s
proudovou sběrnicí

Plošné osvětlení stěny

Směrová svítidla

Nepřímé osvětlení

Přímé a nepřímé osvětlení

Plošné osvětlení stropu

Osvětlení podlahy

Nástěnné svítidlo, přímé a
nepřímé osvětlení

Plošné osvětlení stěny svítidlem
na rampě s proudovou sběrnicí

Relektor na rampě s
proudovou sběrnicí

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
Výhodou jsou stálé, přesně stanovené světelné podmínky. Je žádoucí pro určité druhy umění (scénické
výstavy, videoart). Nevýhodou je nebezpečí tepelného záření, energetická náročnost a ztráta přirozenosti.
Nejdůležitějším kritériem umělého osvětlení je věrnost podání barev - index podání barev Ra > 95. V
součastnosti se používají LED svítidla. Sleduje se spektrální složení světla, barevné vlastnosti, měrný
výkon, světelný tok svítidla a svazku, účinnost svazku, měrný výkon svazku a doba života zdroje.

URBANISMUS | Současné požadavky na navrhování galerií
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Dobře osvětlený výstavní sál
podle bostonských pokusů

Velmi dobře osvětlený sál s
osvětlením z obou stran podle
S. Hursta Seagera

Osvětlení umiístíme tak,
aby úhel dopadu odpovídal
přirozenému osvětlení

PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ
Je zprostředkováno pomocí oken a světlíků, osvětlení prostoru se mění v závislosti na aktuálním počasí,
výsledkem je nejkvalitnější osvětlení sálu. Orientace je na sever, aby nedošlo k přesvětlování a přehřívání
prostoru.

DYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ
vystavené předměty jsou nasvětleny základním tlumeným světlem, hlavní osvětlení je zapínáno až s
příchodem návštěvníka a to jen na dobu jeho přítomnosti, jelikož tento systém je příznivý pro umělecká
díla citlivá na světlo

KOMBINACE PŘIROZENÉHO A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
Je nejčastějším způsobem osvětlování výstavních sálů.

Zorné pole - výška / velikost a vzdálenost

POZOROVACÍ ÚHLY
Vhodná plocha pro zavšení obrazů při výšce místnosti 6,70 m je 30° a 60° při výšce parapetu 2,13 m
pro obrazy a 3,01 - 3,65 m pro plastiky.

URBANISMUS | Současné požadavky na navrhování galerií
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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

URBANISMUS | Národní galerie v Praze

25 26

HISTORIE
Historie sahá do roku 1796, kdy se 5. února rozhodla skupina významných českých šlechticů
společně s několika vzdělanci z řad měšťanstva pozdvihnout umělecký vkus domácí veřejnosti
založením Společnosti vlasteneckých přátel umění. Ta založila dvě významné institituce Akademii umění a Obrazárnu, která se stala předchůdkyní národní galerie v Praze, ke které
roku 1902 přibyla dalši významná instituce - Moderní galerie Království českého. Obrazárna
Společnosti vlasteneckých přátel umění se roku 1918 proměnila v ústřední uměleckou sbírku
nového státu, jejím vedení se roku 1919 ujal Vincenc Kramař a proměnil ji v relativné moderní,
odborně spravovanou galerii. Roku 1942 přešly pod správu Národní galerie i fondy zrušené
moderní galerie.
V letech 1884 - 1919 byly sbírky Obrazárny instalovány v Rudolinu. V roce 1924 se konala první
architektonická soutěž na budovu Státní galerie, situované na Kampu. Roku 1929 se stalo třetí
patro novostavby Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí prozatimním útočištěm
Obrazárny. Roku 1940 byly instalovány sbírky baroka a 19. století na zámku Zbraslav. Po roce
1945 byla znovu otevřena galerie, k prostorám knihovny a zámku přibyl palác Kinských pro
Graickou sbírku, v té době byl získán i Šternberský palác, vznikla dále studie Bohuslava Fuchse
na umístění sbírek do areálů paláců na Hradčanském náměstí. Po roce 1967 získala NG výstavní
prostory v klášterech sv. Jiří na Pražském hradě a sv. Anežky České a později i vyhořelý Veletržní
palác, který byl otevřen po rekonstrukci až v roce 1995.
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STRUKTURA NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
VELETRŽNÍ PALÁC
V součastnosti je zde vystaveno více než 2000 exponátů českého i zahraničního moderního
a současného umění na ploše 13 500 m2. Sbírka obsahuje díla slavných autorů jako je Pablo
Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt a mnohých dalších.
Česká moderna 1890 - 1930 / 1900 - 1930 / od roku 1930
Představena jsou zde díla od Viktora Barvitia, Soběslava Hippolyta Pinkase, Karla Purkyně,
autorů generace Národního divadla (F. Ženíšek, J. V. Myslbek, V. Hynais, J. Schikaneder ad.),
secesní autoři (A. Mucha, M. Pirner, F. Bílek ad.), generace zakladatelů českého moderního
umění (A. Slavíček, A. Hudeček, J. Preisler, M. Švabinský ad.), expozice Františka Kupky. Druhá
část je věnována představitelům generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Jsou zde díla
E. Filly, B. Kubišty, A. Procházky, O. Kubína, O. Gutfreuda, dílo skupiny Tvrdošíjní (J. Zrzavý, V.
Špála, J. Čapek, R. Kremlička).
České současné umění
Díla Jindřicha Štýrksého a Toyen, F. Janouška, J. Šímy, V. Makonského, světelně kinetické
realizace Zdeňka Pešánka, práce autorů Skupiny42 (Z. Rykr, K. Černý, A. Diviš ad.), díla M.
Medka, L. Fáry, Z. Sekala a výtvarné tendence od 60. let do součastnosti.
Francouzské umění 19. a 20. století
Tato sbírka je reprezentována malířskými díly A. Rodina, E. Delacroixe, C. Corota, Th. Rousseaua,
C. Moneta, C. Pissarra, A. Renoira, P. Cézanna, P. Gauguina, V. van Gogha a G. Seruata,
kubistickými díly P. Picassa, G. Braqua a tvorbou autorů 20. a 30. let 20. století z paříského
prostředí, díla A. Deraina, M. Chagalla, P. Bonnarda, M. Vlamincka.
Mezinárodní umění 20. a 21. století
Tvorba rakouských a německých autorů - G. Klimta, E. Schieleho, M. Pechsteina, K. SchmidtRottluffa, O. Kokoschky, tvorba německo-českých umělců - E. Orlika, W. Hablika, A. Brömseho,
M. Kopfa, dále pak díla E. Muncha, ruská avantgarda, tvorba španělských autorů (J. Miró ad.)
PALÁC KINSKÝCH NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ
Umění starověku
Památky egyptské, anatolské, asyrské, mezopotámské, íránské a antické kultury, umělecké
sbírky Řeků, Římanů a Etrusků.
Sbírka orientálního umění
Předměty původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kultury a
Afriky. Tato sbírka svým rozsahem a významem patří k předním kolekcím podobného
Schwarzenberský palác
Baroko v Čechách
ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Evropské umění od antiky do závěru baroka
SALMOVSKÝ PALÁC
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Středověké umění v Čechách a střední Evropě
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SOUČASNÁ SITUACE NÁRODNÍ GALERIE
V současnosti se jedná o státní organizaci, která zpravuje největší sbírku výtvarného umění v
Česku. Jejím sídlem je dnes Veletržní palác, postavený v letech 1925-1928 (Architekt Josef
Fuchs a Oldřich Tyl). Národní galerii ji získala v roce 1976 a nyní je v ní umístěna stálá expozice
Umění 20. a 21. století (exponáty nejen z oblasti výtvarného umění, ale i architektury, nábytku,
fotograie, designu a scénograie). Od roku 2012 je tu umístěna Muchova Spovanská epopej,
jako časově omezená výstava velkoformátových obrazů z dějin Slovanů.
Současná situace NG je dosti problematická, budova Veletržního paláce spotřebovává přes
polovinu celkových provozních nákladů NG, aniž by k tomu odpovídala jeho návštěvnost
a využití. Roční náklady NG jsou téměr půl miliardové. V posledních letech se NG potýká s
propadem návštěvnosti, která v letech 2006 a 2007 převyšovala půl milionu a v minulém roce
(2013) byla přibližně 390 tisíc návštěvníků. V mezinárodním kontextu kvalitou produktů a služeb
ne NG nemůže měřit se svými protějšky ve vyspělých zemích. Obecně se dá říct, že české
národní kulturní instituce setrvávají ve své staré podobě.
Silnými stránkami NG je dvousetletá tradice, sbírky světové úrovně, expozice v atraktivních
objektech, které jsou v navštěvovaných a snadno dostupných lokalitách, vysoce kvaliikovaný
odborný tým s mezinárodními kontakty. Příležitostí je možnost doplnění sbírek, zvýšení
návštěvnosti, rozšíření povědomí o galerii u veřejnosti.
Sbírka NG činí 16 993 obrazů, 9 203 plastik, 581 předmětů nových médií, 249 722 graik, 66
010 kreseb, 3 228 předmětů asijského, afrického a amerického užitého umění, 754 předmětů
studijního charakteru pro asijské, africké a americké umění, 6 593 předmětů z oblasti malířství
a graiky asijského, afrického a amerického umění a 3 063 plastik tohoto umění, dále pak 103
architektonických modelů, 8 895 architektonických plánů, 1 445 architektonických graik, 728
architektonickcýh kreseb, 2 934 fotograií architektury a 556 negativů, celkem bylo na konci roku
2013 přihlášeno 371 563 sbírkových předmětů jako “Sbírka Národní galerie”
Národní galerie má v současnosti 250 zaměstatnců
Výstavní plochy Veletržního aláce v součastnosti činí 21 948 m2, z čehož 17 286 tvoří stálé
expozice.
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Počet obyvatel

Number of inhabitans

Tokyo

13 000 000

New York

8 400 000

London

8 300 000

Berlin

3 500 000

Průměr

3 319 737

Paris

2 250 000

Warsaw

1 700 000

Budapest

1 700 000

Wien

1 700 000

Barcolena

1 600 000

Praha

Praha s 1,25mil. obyvatelů je
na 11. místě z hodnocených.

1 250 000

Ottawa

880 000

Rotterdam

780 000

Helsinki

580 000

Lisbon

470 000

Bratislava

420 000

Zurich

385 000

Canbera

360 000

Bilbao

350 000

Počet turistů, kteří navštíví město
Number of Tourists x 100 000
New York

509

Berlin

270

London

187

Paris

165

Průměr

132

Warsaw

110

Wien

110

Lisbon

80

Barcolena

75

Ottawa

73

Praha

54

Budapest

50

Rotterdam

50

Tokyo

50

Helsinki

35

Zurich

25

Canbera

10

Bilbao

9

Bratislava

8

Prahu navštíví ročne 5,4
miliónu turustů, kteří zde utratí
90 miliard českých korun.
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Poměr mezi turisty a obyvateli města
City Tourists / Inhabitans
Lisbon

17.02

Ottawa

8.3

Berlin

7.71

Paris

7.33

Zurich

6.49

Warsaw

6.47

Wien

6.47

Rotterdam

6.41

New York

6.06

Helsinki

6.03

Průměr

5.49

Barcolena

4.69

Praha

4.32

Budapest

2.94

Canbera

2.78

Bilbao

2.66

London

2.25

Bratislava
Tokyo

Na jednoho obyvatele připadají
přibližně 4 turisté za rok.

1.9
0.38

Roční návštěvnost galerie
Gallery Visitors / Year
Metropolitan Museum of Art

6 000 000

National Gallery London

5 250 000

Tate Modern

4 800 000

Centre Pompidou

3 600 000

Museum of Modern Art

2 800 000

National Art Center Tokyo

2 000 000

Průměr

1 772 000

Guggenheim Bilbao

1 200 000

Mumok WIen

1 000 000

Národní galerie

380 000

National Gallery Australia

330 000

National Galery Zurich

315 000

Zacheta Warsaw

300 000

National Gallery of Canada

250 000

Kiasma Helsinki

200 000

Kunsthal Rotterdam

187 000

Lisbon

100 000

Národní galerie Bratislava

20 000

Národní galerii v Praze ročně
navštíví přibližně 380 000
návštěvníků.

Návštěvnost galerie turistami
City Tourists / Gallery Visitors
Guggenheim Bilbao

1.29

National Art Center Tokyo

0.4

National Gallery Australia

0.33

National Gallery London

0.28

Tate Modern

0.26

Centre Pompidou

0.22

National Galery Zurich

0.13

Průměr

0.13

Metropolitan Museum of Art

0.12

Mumok WIen

0.09

Národní galerie

0.07

Kiasma Helsinki

0.06

Museum of Modern Art

0.06

Kunsthal Rotterdam

0.04

Národní galerie Bratislava

0.03

Zacheta Warsaw

0.03

National Gallery of Canada

Přibližně 7 % turistů, kteří
přijíždějí do Prahy, navštíví
Národní galerii.

0.03

Lisbon

0.01

HNG Budapest

0

Neunationalgalerie

0

Počet sbírkových předmětů
number of artworks

Metropolitan Museum of Art

2 000 000

National Gallery Australia

160 000

Museum of Modern Art

150 000

Průměr
Centre Pompidou

145 089
100 000

Tate Modern

70 000

Národní galerie Bratislava

55 000

National Gallery of Canada

52 000

Národní galerie

38 000

HNG Budapest

27 000

Mumok WIen

10 000

Lisbon

9 000

Kiasma Helsinki

8 500

Guggenheim Bilbao

7 000

National Galery Zurich

4 000

Zacheta Warsaw

3 500

Neunationalgalerie

3 300

National Gallery London

2 300
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V roce 2014 organizovala
Národní galerie 31 výstav.
Expouice je tvořena 38 000
předměty, mezi které patří
malby, sochy a graiky.
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Podlažní plocha výstavních prostor [m2]
exhibition area
Metropolitan Museum of Art

200 000

Museum of Modern Art

58 500

National Gallery London

49 000

National Art Center Tokyo

48 000

National Gallery of Canada

46 400
33 953

Průměr
Guggenheim Bilbao

24 000

Tate Modern

23 000

Národní galerie Bratislava

16 000

Centre Pompidou

15 000

Mumok WIen

14 000

Národní galerie

13 500

National Gallery Australia

12 500

Neunationalgalerie

12 000

Kiasma Helsinki
National Galery Zurich
Kunsthal Rotterdam

V současnosti je stálá expozice
Veletržního paláce vystavena
na 13 500 m2 podlažní plochy
budovy.

12 000
8 000
3 300

Počet m2 na 1 návštěvníka
m2 / visitors / day
292

Národní galerie Bratislava
National Gallery of Canada

67.74

Průměr

30.37

Kiasma Helsinki
National Gallery Australia

21.9
13.83

Národní galerie

13

Metropolitan Museum of Art

12.17

National Galery Zurich

9.27

National Art Center Tokyo

8.76

Museum of Modern Art

7.63

Guggenheim Bilbao

7.3

Kunsthal Rotterdam

6.44

Mumok WIen

5.11

National Gallery London

3.41

Ve Veletržním paláci připadá na
1 jednoho návštěvníka 13 m2.

Počet m2 na 1 dílo
m2 / collection size
National Gallery London

21.3

Guggenheim Bilbao

3.43

Centre Pompidou

3

Průměr

2.29

National Galery Zurich

2

Kiasma Helsinki

1.41

Mumok WIen

1.4

National Gallery of Canada

Na 1 dílo ve Veletržním paláci
připadá 0,04 m2 podlažní
plochy.

0.89

Museum of Modern Art

0.39

Náeodní galerie Bratislava

0.29

Metropolitan Museum of Art

0.1

National Gallery Australia

0.08

Národní galerie

0.04

Zacheta Warsaw

0

HNG Budapest

0

Lisbon

0

Počet děl na 1 návštěvníka
collection size / visitors / day
Národní galerie Bratislava

1 003.75

Národní galerie

365

National Gallery Australia

176.97

Metropolitan Museum of Art

121.67

Průměr

92.28

National Gallery of Canada

75.92

Lisbon

32.85

Museum of Modern Art

19.55

Kiasma Helsinki

15.51

Centre Pompidou

10.14

Tate Modern

5.32

National Galery Zurich

4.63

Zacheta Warsaw

4.26

Mumok WIen

3.65

Guggenheim Bilbao

2.13

National Gallery London

0.16

Kunsthal Rotterdam

0

National Art Center Tokyo

0
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Na 1 návštěvníka připadá
365 děl.
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01

PŘÍKLADY SVĚTOVÝCH GALERIÍ
CaixaForum - Madrid | 01
Solomon R. Guggenheim museum - New York | 02
Kolumba - Kolín nad Rýnem | 03
MAXXI Museum - Řím | 04
Národní galerie umění - Washington DC | 05
Tate Modern - Londýn | 06
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CAIXAFORUM MADRID
Herzog & de Meuron
Madrid, Španělsko, realizováno 2003 - 2008

01

“CaixaForum je koncipováno jako městský magnet přitahující nejen milovníky umění, ale
všechnu občany Madridu a lidi z venku. Přitažlivý nebude jen kulturní program CaixaForum,
ale také samotná budova tak, že těžká hmota je oddělena od země ve zdánlivém dojmu
porušujícím zákony gravitace a doslova vtahuje návštěvníky dovnitř.”
PODZEMNÍ PODLAŽÍ

PRVNÍ NADZEMNÍ

S 6m

~ Herzog & de Meuron

Původně zde stála elektrárna, stavba v typickém industriálním rázu a také benzínová pumpa.
Zbouráním čerpací stanice vzniklo malé náměstí mezi Paseo del Prado a novým CaixaForum,
umístěným v rekonstruované elektrárně. Režné cihlové stěny bývalé elektrostanice jsou
reminiscencí na dávnou průmyslovou éru v Madridu a byly jako jediné zachovány v nové
stavbě. Odstraněním spodní části stavby vzniklo pod cihlovým pláštěm kryté náměstí, které
teď vypadá, jako by se vznášelo nad úrovní ulice. Tento prostor slouží jako stinné místo pro
setkávání a zároveň jako nástupní prostor do galerie.
DRUHÉ NADZEMNÍ

Nachází se zde 2 hlavní galerie s plochou 1720 m2, auditorium pro 333 lidí, kavárna,
restaurace, obchod, kanceláře, multifunkční výstavní prostory, prostory pro workshopy a
depozitář.
ŘEZ PŘÍČNÝ

TŘETÍ NADZEMNÍ

ŘEZ PODÉLNÝ
ČTVRTÉ NADZEMNÍ
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GUGGENHEIM MUSEUM
Frank Lloyd Wright
New York City, New York, realizováno 1956 - 1957

02

"Při vstupu do interiéru objevíte nejlepší atmosféru, ve které je možné vystavovat umění nebo
poslouchat hudbu. Je to atmosféra, co nejvíce postrádám v našich galeriích, muzejích,
koncertních sálech a divadlech."
~ Frank Lloyd Wright

Koncept tvoří stoupající rozšiřující se spirála, která se promítá i na vnější fasádu. Vstupní část,
s nízkým stropem, který zabraňuje prvotním pohledům předčasně odhalit vnitřní prostor, je po
pár krocích vystřídána zážitkem z ohromného atria, které odhaluje šestipodlažní odvíjející se
stužku rampy. Při pohledu ze spodu nejsou vystavovaná díla dominantou, než se k nim
člověk dostane, budovou projde, začne ji vnímat a uvědomí si, že se právě uprostřed
uměleckého díla nachází. Vše se odehrává okolo proskleného atria, které poskytuje
dostatečné denní světlo.

PRVNÍ NADZEMNÍ

DRUHÉ NADZEMNÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ
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KOLUMBA KUNSTMUSEUM
Peter Zumthor
Kolín nad Rýnem, Německo, realizováno 2003 - 2007

03

Kolín byl za druhé světové války zničen bombardováním a téměř kompletní destrukci se
nevyhnul ani pozdně gotický kostel sv. Kolumba. V roce 1950 byla na místě bývalého kostela
Gotfriedem Böhmem postavena oktogonální kaple.
PRVNÍ NADZEMNÍ

DRUHÉ NADZEMNÍ

Peter Zumthor gotické fragmenty doplňuje minimalistickou stavbou a nechává je jak
v exteriéru, tak interiéru vyniknout. Trosky kostela jsou v prvním podlaží odhaleny a vedou
přes ně dřevěné lávky, aby si návštěvník mohl zkázu války prohlédnout z nadhledu. Cesta
prvním podlažím končí ve zrekonstruované kapli. Atmosféru interiéru dotváří světlo
procházející skrze perforovanou cihlovou fasádu.
V dalších nadzemních podlažích se nachází 16 místností, ve kterých jsou vystaveny převážně
rozsáhlé náboženské sbírky. Jak současné, tak historické. I v interiéru se Zumthor nezříká
minimalismu, většina exponátů je vystavena v holých místnostech s leštěnou podlahou
a bílými stěnami.
Ve dvorech obklopujících stavbu nalezneme Zen zahrady s exponáty známých sochařů.

TŘETÍ NADZEMNÍ
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MAXXI MUSEUM
Zaha Hadid
Řím, Itálie, realizováno 2000 - 2010

04

„Bylo důležité rozhodnout se zachovat některé ze stávajících budov, ale ne všechny. Jakmile
jsme se tak rozhodli, následovala řada studií, kde nově navržené hmoty nahrazují stávající
pravoúhlý a paralelní systém za nový diagonální. Začaly se objevovat soutoky linií různých
geometrií, které nijak nesouzněly s místem. Vznikla tak představa velice formálního výkladu
plynoucího programu.“
PRVNÍ NADZEMNÍ

STŘECHA

~ Zaha Hadid

Betonová stavba se skleněnou střechou stojí v římské čtvrti Flaminio v místech, kde původně
stála továrna na automobily a později vojenské kasárny, které byly přestavěny na muzeum.
Hlavním rysem nového návrhu jsou dlouhé vlnící se stěny, které Zaha dále rozvádí:
„zakroucené stěny, které jsem navrhla, neslouží pouze k vystavování uvnitř, ale také zvnějšku
objektu. Můžete na nich mít nástěnné malby, videoprojekce nebo běžné instalace: je to o dění
uvnitř i venku.“
Zaha Hadid se snažila nevytvořit zkostnatělou institucionární stavbu, ale živoucí objekt, kolem
kterého se bude neustále něco dít.
DRUHÉ NADZEMNÍ

ŘEZ PŘÍČNÝ

TŘETÍ NADZEMNÍ
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NÁRODNÍ GALERIE UMĚNÍ
VÝCHODNÍ ČÁST |

Ieoh Ming Pei

Washington D.C., USA, realizováno 1978

05

Východní část Národní galerie ve Washingtonu je situována na složitém trojúhelníkovém
pozemku, nicméně Pei tuto negativní vlastnost dokázal přeměnit v klad. Stavba dostala
neobvyklý trojúhelníkový tvar a působí jako socha. Skládá se dále z jednotlivých trojúhelníků,
v jednom je výstavní prostor, v druhém kanceláře, knihovna a výzkumné centrum. Na celé
budově se neustále objevuje trojúhelníkový motiv - ať už to jsou světlíky, ocelové prvky či
mramorové podlahy.

PROPOJENÍ VÝCHODNÍHO A ZÁPADNÍHO KŘÍDLA

Původní západní křídlo galerie je postaveno ve vyrovnaném, symetrickém neoklasicistním
stylu a nové východní křídlo používá jednotící prvky - například růžový mramor jako obklad
fasády, který spolu s betonem tvoří krásnou hru barev. Dalším jednotícím prvkem je orientace
hlavního vchodu společně s náměstím na východo-západní osu původní galerie. Tím dochází
k propojení a snadnému vizuálnímu přechodu mezi budovami. Na náměstí jsou také použity
skleněné pyramidy, které se následně opakují na střeše Východní galerie. Tento prvek se
často opakuje v projektech I. M. Peie.

PRVNÍ NADZEMNÍ

TŘETÍ NADZEMNÍ

MEZZANIN

VĚŽ
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TATE MODERN
Herzog & de Meuron
Londýn, Velká Británie, realizováno 2000

06

Londýnská elektrárna Bankside byla opuštěna do roku 2000, kdy ji architekti Herzog & de
Meuron proměnili na nejnavštěvovanější muzeum moderního umění na světě.
Rozhodli se posílit městský charakter budovy, aniž by byla výrazně narušena její forma.
Největší vnější změnou je světlý kvádr na střeše, horizontální těleso v kontrastu s věžovým
komínem. Tento objem je minimallistický a průsvitné sklo ho jasně odlišuje od temného zdiva
původní stavby. Přechod mezi starou stavbou a novými zásahy nejsou vždy zřejmé, Herzog
& de Meuron se snažili vymyslet každý detail v souladu s industriální architekturou a zároveň
nechtěli přílišnými detaily odvádět pozornost od samotných exponátů.
PŘÍČNÝ ŘEZOPOHLED SMĚREM NA VÝCHOD

ŘEZ VĚŽÍ

V interiéru byla většina elektrárenského vybavení nahrazena galeriemi různých velikostí, které
vypadají téměř stejně, liší se však svou výškou a osvětlením. Původní tři masivní olejové
nádrže byly roku 2012 přetvořeny na nový unikátní výstavní prostor.
Herzog & de Meuron právě realizují novou přístavbu, která má být otevřena veřejnosti v roce
2016.

ŘEZ DVOUPODLAŽNÍ GALERIÍ

ŘEZ TURBÍNOVOU HALOU A OLEJOVÝMI NÁDRŽEMI
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POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ (za rok)

CENA STAVBY (dolar - přepočet na dnešní měnu)
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5 000 000 dolarů

MAXXI
MAXXI

CaixaForum

Kolumba

CaixaForum

Veletržní palác
Kolumba

Veletržní palác

100 000 návštěvníků / rok

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA

VÝSTAVNÍ PLOCHA

Tate Modern

Tate Modern

Guggenheim

Guggenheim
Národní galerie
uměni Washington
(východní část)

Národní galerie
uměni Washington
(východní část)

MAXXI

CaixaForum

MAXXI
Kolumba

Veletržní palác
CaixaForum

Kolumba

Veletržní palác

1000 m2
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Osa veřejných budov na nábřeží Vltavy
Osa severojižní magistrály
Osa hradeb
Přestavba drážních území v blízkosti centra města
Dotvoření obvodových center a vznik nových
LOKALITY
01 | Štvanice
02 | Těšnov
03 | Revoluční
04 | Klárov
05 | Hlavní nádraží
06 | Karlovo náměstí
07 | Vltavská
08 | Bubny
09 | Smíchovská náplavka
10 | Letná
11 | Drážní území Dejvic
12 | Vítězné náměstí
13 | Střelecký ostrov
14 | Náměstí republiky
15 | Budova federálního shromáždění
16 | Veletržní palác
17 | Palác kultury
18 | Stalinův pomník
19 | Staroměstské náměstí
20 | Masarykovo nádraží
21 | Řeka Vltava
22 | Rohanský ostrov
23 | Máj
24 | Klementinum
Stověžaté město na Vltavě je přezdívkou, kterou Praha získala díky
četným věžím sakrálních staveb, vodárenských věží a samostatně
stojících zvonic. Věže zdobí i paláce a některé měšťanské domy
především na Starém a Novém Městě, Malé Straně a Hradčanech.
Pro Prahu je charasteristická i její bohatou morfologií daná nízkou
brázdou řeky a zvlněným terénem, který ji obklopuje. Město je typické
svoji architektonickou mnohovrstevnatostí, zachovali se zde známky
všech architektonických období od románské kultury až k současným
architektonickým směrům. Každá stavba reprezentuje nejen svoji dobu,
ale je i obrazem společnosti, která ji vybudovala. Současné pražské
instituce jsou roztříštěně rozmítěny po celém území cetra Prahy, vytváří
síť a generují cesty.
Posuzované lokality projektem

LOKALITY

01 ŠTVANICE
Národní galerie by měla stát na místě, jež má pro Prahu svoji symboliku. Za jednu z
největších můžeme považovat Vltavu, která je úzce spjata s historií města. Zároveň
se jedná o nevyužité místo, které je vhodné pro takovou stavbu. Ostrov Štvanice je v
součastnosti pouze centrem sportu a mohl by se proměnit ve sportovně-kulturní centrum.

++
++
---

kontakt s Vltavou
nevyužité místo
složitější dopravní dostupnost
nebezpečí záplav

02 TĚŠNOV - FLORENC
Dnes je tato oblast místem nepřehledným, kde dominuje dopravní infrastruktura nad
měřítkem pěšího návštěvníka. Místo v centru města, dopravní uzel s návazností na budovu
muzea hlavního města Prahy je místem prahnoucím po regeneraci a urbanistickém
zásahu, který by na sebe mohl navázat i výstavbu nové budovy Národní galerie.

--+
+

nepřehledná dopravní tepna
utiskování chodců
centrum města
nová stavba nastartuje urbanistickou proměnu

03 REVOLUČNÍ / LANNOVA
Zasazení Národní galerie na rozmezí dvou míst – frekventovaného a klidného. Současně
se jedná o místo v blízkosti centra a také v kontaktu s Vltavou. Toto místo dnes nemá
kvalitní využití a působí jen jako mezera v městské struktuře a má prostorové kapacity pro
vytvoření nového kulturního centra.

-+
+
+

rušná komunikace
kontakt s Vltavou
blízkost centra města
dostatečná prostorová kapacita

04 KLÁROV
Tato lokalita svým umístěním na Malé Straně při břehu Vltavy byla již dříve místem, kde
měla stát budova Národní galerie. Vložením stavby do toho prostoru vede k doplnění
a proměně malostranského panoramatu, čímž udržuje kontinuitu vývoje této městské
části, dotváří identitu místa a stává se opěrným bodem mladé kultury v Praze v kontextu
historického centra. Blízkost k řece, přítomnost zelených ploch a přirozené proudění davů
lidí jsou aspekty, které z daného místa vytváří lokalitu vhodnou pro takovouto instituci.
++
++
++
--

Posuzované lokality projektem

původní místo návrhu Národní galerie
kontakt s Vltavou
využití špatně využitých míst
nutný promyšlený a šetrný zásah do zástavby

05 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Umístění Národní galerie na hlavní nádraží v Praze je díky svému dopravnímu napojení
atraktivním cílem pro širokou veřejnost. Kromě pěší vzdálenosti z centra města je napojena
na železniční síť, kterou zajišťuje průjezdné hlavní nádraží. Potenciál místa lze dále cítit ve
zklidnění Severojižní magistrály a vytvoření městského bulváru spojující další instituce jako
je Národní muzeum, Státní opera a Muzeum hlavního města Prahy. Galerie má potenciál
využít stávající secesní budovu nádraží, která je v současnosti po dokončené rekonstrukci.
+
+
---

centrální dopravní uzel
největší nezastavěné území v centru města
problém Vrchlického sadů
špatné propojení centra města se zbylými částmi (Vinohrady, Žižkov)

06 KARLOVO NÁMĚSTÍ
Národní galerie si zasluhuje prostory důležitosti Karlova náměstí, které je umístěno v
centru Prahy s dobrou dopravní dostupností i docházkovou vzdáleností z historického
centra. V současnosti je Karlovo náměstí rozsáhlým parkem, plným nepřehledných míst,
volajících po novém řešení a Národní galerie by byla důstojnou budovou pro toto místo.

+
+
+
--

dostatečná prostorová kapacita
dobrá dopravní dostupnost
důstojné místo pro národní instituci
obsazení parku stavbou

07 VLTAVSKÁ
Místo v blízkosti řeky Vltavy, které dnes tvoří uzel dopravní infrastruktury, skýtá potenciál
pro urbanistickou úpravu území, čímž by se mohlo stát důstojným místem pro budovu
Národní galerie. Nové kulturní centrum by mohlo vytvořit pomyslnou bránu do Holešovic
a zatraktivnit toto území. Nyní se zde nacházejí travnaté neudržované plochy obklopené
nadjezdy, které přímo volají po jiném využití.

+
---

blízkost Vltavy
vzdálenější od centra města
rušná doprava

08 NÁDRAŽÍ BUBNY
Drážní území Holešovic je dnes opuštěné a rozprostírá se na obrovské ploše. Nacházejí
se zde budovy depa a dílen, které již přes 10 let nikdo nevyužívá. V budoucnu je zde
plánována velká developerská činnost, avšak je vhodné toto území zastavět pouze
administrativním a obytným centrem? Nehodilo by se sem také nové kulturní centrum?

+
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velká plocha s potenciálem rozvoje
vzdálenost od centra
plány developerů
57 58

09 SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA
Smíchovské nábřeží je momentálně nevhodně ukončené v úrovni pivovaru Staropramen
a dále pokračuje pouze jako neupravená a zarostlá plocha lemovaná komunikacemi.
Prodloužením náplavky k železničnímu mostu a dále za něj by vznikl před a za mostem
nový prostor pro rozvoj a následně vznik kulturního centra. Místo je v přímém kontaktu s
Vltavou a také s Vyšehradem a panoramatem Prahy.

+
+
---

kontakt s Vltavou
rozlehlé prostory pro nové kulturní instituce
nebezpečí záplav
hluk železnice

10 LETNÁ / MILADY HORÁKOVÉ
Letná v historii složila pro shromažďování lidí a je spjatá s významnými historickými
události převáže z éry totalitního režimu. Konaly se zde sokolské slety a jiné sportovní
aktivity. Od 19. století vznikalo mnoho projektů na propojení Letné se Starým městem. Po
vzniku samostatného Československa byla Letná místem úvahy pro sídla vládních orgánů
a veřejné budovy, kterou měla být Národní galerie. Třída Milady Horákové dnes vytváří
špatné propojení mezi Holešovicemi a Hradčanskou.

+
---

místo původně určené pro národní instituci
znehodnocení stavbou tunelu
chybí propojení mezi jednotlivými městskými čtvrti

11 DRÁŽNÍ ÚZEMÍ DEJVIC
Rozsáhlé území nacházející se mezi hradčanskou a dejvicemi tvoří dnes bariéru mezi
městskými částmi. Atraktivní lokalita mezi Pražským hradem a kampusem vysokých
škol, je dobře dopravně dostupná a má potenciál zde vytvořit kulturní centrum a vyplnit
mezeru v organismu města.

+
+
+
---

blízkost Pražského hradu a vysokoškolského života
dobrá dopravní dostupnost
velká kapacita území
bariéra mezi městskými částmi
vzdálenost od centra

12 VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ
Náměstí, které je spíše dopravní křižovakou je v současnosti problematickým místem Dejvic. Stále je otázkou, jak vyřešit tento prostor a zhumanizovat náměstí. Je stavba národní
instituce řešením pro toto území?

+
+
--Posuzované lokality projektem

Energie místa
Nové městské centrum
Vzdálenost od historického jádra
Dominance dopravy

13 STŘELECKÝ OSTROV
Pražský ostrov v samotném srdci Prahy s výhledem na pražské dominanty, jako Pražský
hrad, Karlův most či Národní divadlo se jeví jako ideální místo pro budovu Národní
galerie na symbolické řece Vltavě. Problémem místa se může stát zásobování díky
mimoúrovňovému dopravnímu napojení.

+
+
+
--

exponované místo
místo v srdci Prahy
místo na Vltavě
v současnosti po rozsáhlé renovaci

14 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - KOTVA
Umístit Národní galerii, resp. její část s uměním umění 20. a 21. století do Kotvy má dva
důvody. První je racionální - budova Kotvy se nachází v historickém centru města, je
dobře dostupná, její konstrukční systém a volná dispozice jsou ideální pro vystavování
uměleckých děl. Velkorysé prostory v podzemí poskytují dostatek prostoru pro
jednoduchou dopravní obsluhu - převoz exponátů, zásobování a parkování návštěvníků.

+
+
+
--

kapacity budovy
prosotorvá struktura, konstrukce a dispozice
místo ve centru města
současný obchodní dům má velkou konkurenci novějších obchodních center

15 OBLAST BUDOVY FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
Místo v centru města, kolem kterého každý den proudí spoustu lidí. Díky tomu se zde
umění dostává do středu dění a i běžní lidé by ho zde mohli začít intenzivněji vnímat. Místo
kde se setkávají budovy Národního muzea, Václavské náměstí a Vrchlického sady svou
koncentrací energie vytváří potenciál pro kulturní centrum místa. Mohla by se stát budova
Federálního shromáždění budovou Národní galerie?
+
+
+
+
+

umístění v blízkosti dopravnho uzlu
poloha v samotném centru Prahy
možnost vytvoření kulturního centra s Národním muzeem a Státní operou
koncentrace městské populace
možnost využít budovu Federálního shromáždění pro NG

16 VELETRŽNÍ PALÁC
Současná situace Veletržního paláce je dosti problematická, jelikož spotřebovává přes
polovinu celkových provozních nákladů NG, aniž by k tomu odpovídala jeho návštěvnost
a využití. Budova setrvává ve své staré podobě, přestože disponuje potenciálem pro
zlepšení využítí, vytvoření nestandartních a experimentálních výstavních prostorů.

+
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dostatečná prostorová kapacita objektu
ekonomická náročnost a technický stav budovy
umístění v rámci Prahy
59 60

17 PALÁC KULTURY
Dominantní stavba na exponovaném místě díky svému objemu nabízí prostory pro novou
Národní galerii. Otázkou zůstává výhodnost přestavby oproti zbourání a postavení nové
stavby, která se dle odhadů přiklání spíše k druhé možnosti, ovšem má se zbourat ikonická stavba svého obdomí, která se v současnosti snižuje svou ekonomickou ztrátovost?

--+
+

Ekonomická náročnost objektu
Vzdálenost do centra
Dostatečná kapacita budovy
Exponované místo

18 STALINŮV POMNÍK
Tato lokalita skrývá dnes nevyužitý potenciál. Je lehce přístupná z centra Staroměstského
náměstí často vyhledávanou Pařížskou ulicí. Nabízí se zde rozlehlý prostor v dochozí
vzdálenosti od centra města, který navazuje na Pařížskou třídu. Stráň nabízí množství
prostoru pro stavbu, která obsáhne sbírky moderního umění Národní galerie, dále pak
nádherný výhled na celé město a zároveň přístup na Letenskou pláň. Blízko všem
obyvatelům i návštěvníkům by zde mohlo být kulturní centrum, poskytující ke zhlédnutí
umělecká díla těsně propojená s jádrem staré Prahy a obklopená přírodou parku.
+
+
---

ukončení pohledové osy ze Staroměstského náměstí
blízkost centra i přírody
nešetrný zásah může zničit prostředí Letenské pláně
jednostranná dopravní dostupnost

19 STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
Tlukoucí srdce města. Nezřídka kdy tak bývá označováno právě Staroměstské náměstí.
Ale je tomu tak skutečně i v současnosti? Nestalo se jen honosnou kulisou pro turistickou Prahu? Nepostrádá právě onu váženost a stabilitu instituce jakou je Národní galerie?
Spolu s problémem kvality výstavních ploch, se kterým se dnes Národní galerie potýká, je
tak nasnadě otázka, zda-li by se instituce reprezentující národní kulturu neměla přesunout
přímo do středu hlavního města? Přímo do srdce.
+
+
+
--

nejlukrativnější lokalita
centrum všeho dění
turistická tepna
historické jádro, nutný citlivý přístup

20 MASARYKOVO NÁDRAŽÍ
Poslední neprůjezdné nádraží v Praze leží v těsné blízkosti centra, navazuje na rušné
náměstí Republiky a nachází se také v blízkosti Hlavního nádraží. Otázkou zůstává,
zda není Masarykovo nádraží zbytečně rozlehlé a jeho plochy by neposloužili lépe jako
pozemek pro novou kulturní instituci. Blízkost Hlavního a Masarykova nádraží si říká o
jejich spojení, ačkoliv se nacházejí na rozdílných výškových úrovních.

+
+
-

Posuzované lokality projektem

rozlehlé pro story v širším centru
dopravní dostupnost
nutná transformace nádraží

21 ŘEKA VLTAVA
Vltava je pro vznik nových kulturních institucí jako stvořená. Ať už se bavíme o nábřežní
ose ukončené Národním divadlem či o Vltavě jako takové. Řeka bude mít vždy u kulturních
institucí svou symboliku a zasazení nové stavba do její blízkosti je v případě Prahy krok
správným směrem. V dnešní době by nemusel být problém uvažovat o umístění nové
instituce přímo do koryta řeky a vytvořit tak plovoucí či podvodní galerii.

+
+
--

symbolika řeky
navázání na osy kulturních institucí
povodňová ochrana

22 ROHANSKÝ OSTROV
Původní Rohanský ostrov spolu s Libeňským byl v letech 1920-30 spojen s Karlínem a
vzniklo tak nezastavěné území v blízkosti řeky, které sloužilo až do konce 20. století jako
skládka. V posledních letech zaznamenal ostrov rozvoj, kdy zde bylo vystavěno několik
administrativních a obytných budov. Proti zastavění ostrova se postavilo několik sdružení
a politických stran. V plánu je také znovuobnovení původních ramen Vltavy, nicméně to je
samozřejmě v rozporu s nových rozvojem a tato skutečnost může ovlivnit možnost stavby
kulturní instituce na břehu Vltavy.
+
+
---

blízkost Vltavy
širší centrum Prahy, dobrá dostupnost
povodňová ochrana
plány na znovuobnovení ostrova

23 OBCHODNÍ DŮM MÁJ
Obchodní dům stojí na rušném křížení ulic Národní a Spálená a působí trochu jako slon v
porcelánu mezi historickými budovami staré Prahy. Byl postaven v polovině 70. let a jeho
hi-tech architektura je nadčasová, tudíž by změna jeho využití z obchodního domu na
kulturní instituci byla bezproblémová. Stejně tak dům má dostatečné kapcity pro Národní
galerii.

+
+
+
--

centrum města
živoucí tepna
dopravní dostupnost
památkově chráněný objekt, nelze měnit exteriér

24 KLEMENTINUM
Klementinum je již od počátku svého vzniku místo významné pro český národ. Umístění
národně důležité instituce jako je Národní knihovna a Národní galerie pokračuje v této
tradici. Dvě takto významné instituce se k sobě přibližují a stávají se společně jedním
ze symbolů národa. Novým umístěním se Národní galerie stává součástí nebližšího
okolí centra města Prahy, navazuje na turistickou tepnu a přibližuje se i zahraničním
návštěvníkům. Na tomto místě se propojuje historie se současností a budoucností.

+
+
-URBANISMUS | Lokality

významná stavba v centru města
turistická tepna
památkově chráněná budova
61 62

Obestavěný prostor budovy galerie
Celková podlažní plocha

177 200 m3
33 200 m2

STAVEBNÍ PROGRAM
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Výstavy
Stálá expozice
Krátkodobé výstavy
Experimentální prostory
Vstupní prostory
Vstupní hala
Pokladna a informace
Šatna
Služby pro veřejnost
Knihovna
Kavárna
Auditorium
Obchod a knihkupectví
Ateliéry a metodické centrum
Zázemí pro zaměstnance
Kanceláře a zasedací místnosti
Archiv
Restaurátorské dílny
Správa budovy
Provozní prostory
Depozitář
Sklady
Technické zařízení
Hygienické zařízení
Pro veřejnost
Pro zaměstnance

[m3]
92000
20000
6500

[m2]
14154
3077
1000

4500
2500
300

750
833
100

12000
2000
7000
1500
2000

3000
500
1400
375
500

5500
300
3000
300

1833
100
857
100

10000
5000
2000

2500
1250
667

600
200

200
67

Doprava v klidu: 1 parkovací stání na 50 m2 plochy
pro veřejnost a 1 parkovací stání na 25 m2 zázemí pro
zaměstnance
Sociální zařízení pro návštěvníky 1 WC na 50 žen, 1 WC
na 100 mužů, 1 pisoár na 50 mužů
Sociální zařízení pro zaměstnance 2 WC na 50 žen, 1
WC na 100 mužů, 1 pisoár na 100 mužů, 1 umyvadlo
na 1-4 WC
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Výstavní prostory

Depozitář a skladovací prostory

Zázemí pro zaměstnance, administrativa

Technické zařízení budovy
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Garáže

Služby pro veřejnost (knihovna, kavárna, promítací sál)

67 68
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Neufert - Navrhování staveb
Galerie výtvarného umění na přelomu tisíciletí
- Ing. arch. Pavel Šulc
Zákon o Národní galerii
Webové stránky:
archiweb.cz
ngprague.cz

medien.enev-online.de
herrmann-parkett.de
atimesblogs.latimes.com
erinaceously.wordpress.com
middletonvanjonker.com
spacedid.wordpress.com
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studyblue.com
artribune.com

geolocation.ws
guggenheim.org
madrid.es
agenda.obrasocial.lacaixa.es
herzogdemeuron.com
workdifferent.wordpress.com
archdaily.com
madalinahanc.wordpress.com
housevariety.blogspot.cz

lgphotographix.wordpress.com
ailyicon.net
globeimages.net
wikipedia.org
inetours.com
nga.gov

DOSLOV
Mají se stát budovy kulturních institucí významnou součástí panorama města, monumentem,
vytvářet konfrontaci s historickým kontextem či tvořit rozprostřenou síť, zaplňovat „díry“ městské
struktury a oživovat nevyužitá nebo špatně využitá místa a objekty? Adam Halíř z Projektilu
říká, že historické centrum města nemůže být uzavřeno moderní architektuře, jinak se přestává
vyvíjet a skomírá. Požadavkem na vhodnost místa je atraktivita, důstojnost a dostupnost místa,
jak veřejnou dopravou, tak pro vozy převážející techniku. Lokalita hraje důležitou roli v životě
samotné galerie, její atraktivita a spádovost určuje návštěvnost galerie. Důležitými požadavky
jsou poloha v blízkosti centra, která je dobře dopravně dostupná, disponuje velkou kapacitou a
možností budoucího rozšíření instituce. Nová budova může výrazně ovlivnit urbanismus území a
vytvořit nové městské centrum díky své městotvorné energii v rozvojové oblasti města či upadají
městské části např. konverzí starého objektu (výhodou je, kromě růstu městské struktury, i cena
pozemku). Atraktivním místem jsou historická centra měst, u kterých instituce využívá turistické
pozornosti a dobré pěší dostupnosti. Umístěním budovy do těsné blízkosti jiné kulturní instituce
může vzniknout kulturní centrum. Stavby galerií jsou ohniskem měst.
V naší práci jsme zanalyzovali současný stav pražské Národní galerie, jejímž problémem je
především ekonomická náročnost budovy Veletržního Paláce a správa sbírky, která je roztříštěna
mezi několik objektů. Ovšem přemístění všech exponátu pod jednu střechu je díky různým
požadavkům jednotlivých kolekcí prakticky nemožné. Soustředili jsme se tedy na sbírku
moderního umění, která se v současnosti nachází právě ve Veletržním Paláci a hledali vhodné
místo pro novou budovu, kam by byla sbírka přemístěna. Dospěli jsme k 24 vhodným lokalitám
a porovnáním se světovými galeriemi jsme zformulovali stavební program budovy, která by byla
důstojným místem pro národní kulturní instituci. V ateliéru během semestru vzniklo 13 projektů,
které prověřují vybraná místa pro Národní galerii.
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NG KRYSTAL
NG CRYSTAL
Michael Baroch | ATZBP

Tlukoucí srdce města. Nezřídka kdy tak bývá označováno právě Staroměstské náměstí.

The beating heart of the city. It is not such rare to hear this expresion right about the

Ale je tomu skutečně tak i v současnosti? Nestalo se jen honosnou kulisou pro turistickou

Old Town Square. But is it true even today? Did it became only a splendid background

Prahu? Nepostrádá právě onu váženost a stabilitu instituce jakou je Národní galerie?

for Prague tourists? Does it lack respectability and stability of institutions such as the

Spolu s problémem kvality výstavních ploch, se kterým se dnes Národní galerie potýká,

National Gallery? Along with the problem of the quality of exhibition space, which the

je tak nasnadě otázka, zda-li by se instituce reprezentující národní kulturu neměla

National Gallery faces today, so there is obvious question of whether the institution

přesunout právě do středu hlavního města? Přímo do srdce?

representing the national culture did not move directly into the center? Straight to the
heart?

PROJEKTY
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NG VELETRŽNÍ PALÁC
NG VELETRZNI PALACE
Michael Bartyzal | ATZBP
Natálie Kalendová | ATOS
David Zalabák | ATRN

02

Konceptuální návrh revitalizace Veletržního paláce vychází z charakteristických prvků

Conceptual proposal for the revitalization of the Trade Fair Palace is based on the

současné budovy. Velká dvorana je nově zastřešená v úrovni šestého patra. Galerijní

characteristic elements of the existing building. The Great Hall is a newly roofed at the

prostor jedinečný svým rozsahem má plochy stěn pokryté bílými bannery. Hydraulicky

level of the sixth loor. The uniquely extensive gallery space has wall surfaces covered

otvíravá konstrukce střechy nad Velkou dvoranou umožňuje rozmístění uměleckých

with white banners. Hydraulically openable roof structure above the Great Hall allows

děl pomocí autojeřábu. V atriu Malé dvorany vzniká rozpatrováním výstavní prostor pro

the deployment of art works using a mobile crane. The Small Hall atrium increases

exponáty přes výšku podlaží.

exhibition space for exhibits over the height of the loor.

PROJEKTY

81 82

NG stART up
NG stART up
Adam Bažant | ATOS

03

Galerie stART up je místem pro prezentaci nejaktuálnějšího mladého umění v kontextu

The stART up Gallery is a place for the presentation of current young art. The location on

historického centra. Svým umístěním na Malé Straně při břehu Vltavy vytváří dialog mezi

the Lesser Town at the riverbank creates a dialogue between the past and the present.

starým a novým, budova doplňuje a proměňuje malostranské panorama, a udržuje tak

The building complements and transforms the panorama of the town and maintains the

kontinuitu vývoje této městské části. Prezentace cen Jindřicha Chalupeckého, soutěžní

continuity of the district. The presentation of the inalists of Jindřich Chalupecký award,

návrhy pro benátské bienále, nebo i samostatné výstavy mladých současných umělců –

competitive proposals for the Venice Biennale or even solo exhibitions of young artists –

tím vším instituce přispěje k poznávání aktuální umělecké scény.

all of this contributes to cognition of the current art scene.

PROJEKTY
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NG KLEMENTINUM
NG CLEMENTINUM
Věra Fišerová | ATSS

04

Klementinum je již od počátku svého vzniku místo významné pro český národ. Umístění

Klementinum is supposed to be the one of the most signiicant places for the czech

národně důležité instituce jako je Národní knihovna a Národní galerie pokračuje v této

nation since its beginning. The placement of the institution as The National library and

tradici. Dvě takto významné instituce se k sobě přibližují a stávají se společně jedním ze

The National gallery continues in the tradition. Both institution are closer to each other

symbolů národa. Nové umístění Národní galerie je v nebližším okolí centra města Prahy,

and become one of the national symbols. The new location of the National gallery is in

navazuje na turistickou tepnu a přibližuje se i zahraničním návštěvníkům. Nové střechy

the nearest surrounding of the center of Prague. It is situated directly on the sightseeing

Klementina propojují historii se současností a budoucností.

tour and it is closer to foreign visitor as well. The new roof of the Klementinum connects
the history, the present and the future.

PROJEKTY
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NG HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
NG MAIN RAILWAY STATION
Josef Knotek | ATSS

Národní galerie na hlavním nádraží je díky svému dopravnímu napojení atraktivním

The National gallery at the central station is for her transport links an attractive destination.

cílem. Kromě pěší vzdálenosti z centra je napojena na železniční síť. Potenciál místa je

The gallery is accessible by foot, even she is open for the central station thanks to a

dále ve zklidnění Severojižní magistrály a vytvoření městského bulváru spojující instituce

passable station. Moreover, a potential of place is clear in The North-southern road,

jako je Národní muzeum, Státní opera atd.. Galerie využívá stávající secesní budovu, na

which was calmed down and in creature an urban boulevard, which connects further

kterou navazuje vestavba výstavní plochy do odjezdové haly. Konstrukce je řešena jako

institutionThe gallery occupies an art nouveau building at the station. New construction

ocelová příhradová deska s průsvitnou podlahou.

is built in departure hall.
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NG LETNÁ
NG LETNA
Dominika Kovandová | ATZBP

06

V těsné blízkosti srdce staré Prahy? Propojen s přírodou? Svah propojující Staroměstské

Near the heart of old Prague? Connected with a nature. The slope side which connects

náměstí a Letenské sady skrývá dnes nevyužitý potenciál. Nabízí množství prostoru pro

the Old Town Square and park of Letná has a great potencial. It offers place for building

rozměrnou stavbu, která pojme sbírky moderního umění Národní galerie a zároveň je

with collections of modern art and it is close to the centre of Prague. The way upstairs.

v dosažitelné vzdálenosti z centa hlavního města. Cestou vzhůru. Hlavním konceptem

The main concept is the way, which connects diferent worlds of Prague, ancient and

byla cesta propojující rozdílné světy, které Praha nabízí. Dochází k propojení starodávné

modern faces of the city. At the same time I want to preserve nowdays utilization. The

a moderní tváře města. Zároveň zachovává dnešní využití. Galerie je koncipována jako

gallery is shaped like a stairs, which offers the exhibitions spaces.

schody, které tvoří výstavní prostory.
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NG KARLOVO NÁMĚSTÍ
NG CHARLES SQUARE
Jan Kvita | ATSS
Daniel Volák | ATVZ a ATRN

07

Národní galerie si zasluhuje prostory důležitosti Karlova náměstí. Objekt zakopaný pod

The National gallery deserves placement in such an important place as a Charles

zemí tvoří s parkem symbiózu – přitahuje návštěvníky, ale zározeň ponechává jeho

Square. An underground building with a park forms a symbiosis – the gallery attracts

přírodní charakter. Prostory jsou zakopány mezi stávající stromy, jejichž kritickou zónu

visitors, but preserves its natural charakter. The spaces are buried in between current

kořenů chráníme. Trajektorie pohybu návštěvníků je odvozena z Voroného diagramu

trees, protected by the Citical Root Zone. The trajectory of visitors is based on Voronoi

a výsledný tvar optimalizován pro výstavnictví a pohyb po náměstí. Pochozí střecha

diagram and the inal shape is optimized for exhibiting purposes and movement on

propouští světlo do interiéru. Ve dne galerie splývá s parkem. Jakmile se rozsvítí, ukáže

the ground. Walkable roof transmits the light to the interior. During the day, the gallery

svou tvář.

blends with the park. When the lights switch on, it revels itself.
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NG VRCHLICKÉHO
NG VRCHLICKEHO
Jiří Mach | ATSS

08

Nová galerie leží v rušném centru města mezi Václavským nám., ulicí Wilsonova a

New gallery is located in bustling center among Wenceslaus Sqr., Wilson Str. and Main

Hlavním nádražím. Umění se dostává do středu dění. Galerie řeší problém zanedbaného

Station. Art gets into center of events. Gallery solve problem of neglected park at Station.

parku u nádraží. Umění sem přinese světlo a impulz k dalšímu rozvoji. Galerie má formu

Art brings light into this place. Gallery has form of artiicial landscape. On roof is freely

umělé krajiny. Na střeše je umělý park volně přístupný z terénu – v něm se budou slunit

accessible artiicial park – in it people will sunbathe, cultural events will be organized and

lidé, pořádat kulturní akce a vystavovat umění. Interiér má také formu umělé krajiny s

art exhibited. Interior has also form of artiicial landscape with art.

uměním.

PROJEKTY
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NG VINOHRADSKÁ
NG VINOHRADSKA
Klára Náglová | ATOS

Nová národní galerie propojuje budovy bývalého Federálního shromáždění a Národního

New national gallery connects buildings of former National Assembly and National

muzea. Její prostor formují dva důležité prvky, spojující tunel a světlík, na nějž navazuje

Museum. Its space is formed by two important features, connecting tunnel and skylight

systém atrií. Světlík umožňuje nahlédnutí do prostor galerie i pro kolemjdoucí chodce,

which continues with a series of atriums. The skylight allows for passersby to look down

galerie tak nezůstává uzavřena. Tímto vzájemným propojením se vytváří spolupůsobení

to the gallery so the gallery itself won´t be enclosed. With this interconnection is created

významných českých kulturních institucí v rámci jednoho celku. Návrh počítá také s

mutual interaction of these signiicant Czech cultural institutions in one single unit. This

úpravou veřejného prostoru v těchto místech a vytvořením jakéhosi „ostrova kultury“.

plan also involves a modiication of the public space in this location and creates a sort
of an “Island of culture”.
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NG LANNOVA
NG LANNOVA
Thuy Lien Nguyenová | ATOS

10

Galerie vytvářející si do jisté míry vlastní svět, však zároveň zcela využívající prostoru kolem

The gallery creaturing its own world to some rate and simultaneously using its

sebe. Volně tak vyplynulo zasadit galerii na rozmezí dvou míst – místa frekventovaného

surrounding space. It freely resulted to situated the gallery between two spaces- space

a klidného. Současně nabídnout návštěvníkům nikoliv jen pocitový, ale nově i tělesný

frequeted and calm. It offers to visitor not just the emotional perception but also a new

rozměr vnímání daného prostoru a to skrze proudící vzduch od řeky. Voda, centrum,

range of corporal perception due to lowing wind from river. Water, centre, peace- Vltava

klid - Vltava, Náměstní republiky, Štěfánikův most. Vnitřní prostor nabízející naprostou

river, Republic square, Stefanik’s bridge. The interior offers absolutely freedom of motion

svobodu pohybu splývající s emocemi prostupujícího světla, zároveň kategoričnost a

falling with pervading light emotion while categoricity and absolutely austenity.

naprostou strohost.
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NG KOTVA
NG KOTVA
Martin Rariga | ATSS

11

Umiestnienie Národnej Galéri v Kotva má dva hlavné dôvody. Racionálny – budova sa

Moving National Gallery to Kotva has two main reasons. Rational one – building is

nachádza v samotnom centre mesta a je ľahko dostupná metrom. Konštrukcia vytvára

placed within city center and easily available by subway. Structure provides open space

veľkorysý open space priestor ideálny pre vystavovanie umenia a podzemné podlažia

as ideal space for exposing the art and Generous spaces in the underground levels

dostatok priestoru pre zásobovanie. Druhý dôvod je etický. Kotva je dôležitý symbol

offers enough space for supplies. Second reason – ethical. Kotva is important symbol

doby v ktorej vznikla. Národná Galéria mení celý vnútorný priestor – napĺňa skvelú

of the era it was built in. National Gallery placed in it changes whole space – illing great

architektúru krásnymi exponátmi.

piece of architecture with beautiful gallery art.
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Pracoviště restaurátorů
Restaurace a terasa
České moderní a současné umění I
Francouzské umění 19. a 20. století
České moderní a současné umění II
Mezinárodní umění
Vstupní prostory
Depozitář a parkoviště
Depozitář a parkoviště
Depozitář a parkoviště

Vstup Entrance
1 – Kavárna Cafeteria
2 – Predaj vstupeniek Tickets
3 – Šatňa Cloak room
4 – Krátkodobá výstava Temporary exhibition – Cena Jindřicha Chalupeckého 2014

+1
Cena Jindřicha Chalupeckého 2014
Nejprestižnější česká umělecká cena letos dospěla do jubilejního 25.
ročníku a od 26. září v Kotvě představuje pětici inalistů, kteří se historicky
poprvé utkají o hmotnou cenu z dílny designéra Maxima Velčovského.
Letošní expozice děl pěti inalistů nabízí různá umělecká média, od klasické
fotograie až po audiovizuální interaktivní instalace. Výjimečné prostory
Kotvy naplní překvapivá díla pěti inalistů (Martin Kohout, Richard Loskot,
Lucia Sceranková, Roman Štětina, Tereza Velíková) připravená pouze pro
tuto soutěžní příležitost. Spolu s letošními inalisty vystavuje svá díla i loňský
laureát ceny Dominik Lang. Výstava potrvá v 1. patře Kotvy do 4. června.

1 – Mezinárodní umění

1 – Skupina 42

2 – Kresby a graika

2 – Mimoběžníci

3 – Fluxus

3 – Socialistický realismus

4 – Další tendence

4 – Brusel 1958

5 – New New Painters

5 – Obnovená moderna
6 – Informel v Čechách
7 – Akční umění
8 – Nová citlivost
9 – Design jako reklama socialismu
10 – Česká groteska
11 – Antidesign
12 – Česká architektura 60-tych let
13 – Sklo
14 – Podivnost
15 – Ostatní
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Mezinárodní umění 20. a 21. století

České moderní a současné umění II

Expozice Mezinárodního umění 20. a21. století prezentuje z velké části
tvorbu rakouských a německých umělců do roku 1940 – G. Klimta, E.
Schieleho, M. Pechsteina, K. Schmidt-Rottlufa, O. Kokoschky. Dále
tvorbu německo-českých umělců E. Orlika, W. Hablika, A. Brömseho, M.
Kopfa. V souboru vynikají expresivní díla E. Muncha. Ruskou avantgardu
zastupují malby A. Lentulova a Roberta Falka. Soubor španělských umělců
je reprezentován malbou J. Miróa, O. Domíngueze, F. Borese, A. Clavého,
A. Tàpiese, sochařskými díly H. Moora, G. Manzúa. K pozdějším akvizicím
ze 70. let náleží např. díla L. Fontany, A. Perilliho, M. Raysse. Z posledních
nákupů a darů po roce 1989 je třeba uvést B. Bufeta, J. Beyuse, B.
Vautiera, dále soubor obrazů skupiny New New Painters nebo čínského
umělce Qia Ga.

Díla Jindřicha Štyrského a Toyen manifestují postupný přerod artiicialismu v
poetiku surrealismu. Imaginativní tvorba 30. let, volně se k surrealismu vážící,
je zastoupena díly Františka Janouška, Josefa Šímy, Vincence Makovského
ad. Tradiční hranice sochařského projevu překročil ve svých světelněkinetických realizacích Zdeněk Pešánek. Samostatné úseky jsou věnovány
abstraktním tendencím 30. let či avantgardní fotograii. Období čtyřicátých
let zastupují např. práce autorů Skupiny 42 a výrazných solitérů (Z. Rykr,
K. Černý, A. Diviš ad). „Obnovenou modernu“ 50. let reprezentují díla
Mikuláše Medka, Libora Fáry, Zbyňka Sekala ad. Další části expozice mapují
výtvarné tendence od 60. let do současnosti (např. Informel, Akční umění,
Nová citlivost, Česká groteska, postmoderna). Taktéž se divák seznámí s
prezentací architektury, scénograie, designu a vybraných děl výtvarného
umění od roku 1980 do současnosti.

1 – Jemná vůně moderny

1 – Romantismus

2 – Francouzské vlivy

2 – Babizonská škola a realismus

3 – Generace Národního divadla

3 – Impresionismus

4 – Generace 90.-tych let
5 – Přelom století

4 – Postimpresionismus

6 – Hledání zákonitostí

5 – Kubismus

7 – Sociální svědectví

6 – Návraty a proměny

8 – Dekorativní a užitné umění

9 – Expresionismus a kubismus

7 – Fauvismus
8 – Třicátá léta

10 – Český kubismus

9 – Emille Antoine Bourdelle

12 – Sociální malba a plastika

11 – Tvrdošijní

10 – Kresba a graika

13 – Artěl, Art-deco, Rondokubismus
14 – Funkcionalismus
15 – Scénograie
16 – Třicátá léta

17 – Film doby avantgardy

18 – Avantgardní fotograie
19 – Sutnar
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Francouzské umění 19. a 20. století

České moderní a současné umění I

Sbírka francouzského umění představuje významný, reprezentativní soubor
malířských a sochařských děl A. Rodina, E. Delacroixe, francouzských
krajinářů C. Corota, Th. Rousseaua, impresionistů C. Moneta, C. Pissarra,
A. Renoira a umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: P. Cézanna, P.
Gauguina, V. van Gogha či G. Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla
P. Picassa, G. Braqua a tvorbu autorů utvářející se zejména v pařížském
prostředí 20. a 30. let 20. století – A. Deraina, M. Chagalla, P. Bonnarda, M.
Vlamincka, sochařů Ch. Despiaua, H. Laurense a dalších.

Poutavý příběh českého moderního umění začíná v rámci ucelenosti a
vývojových souvislostí poukazem na jeho genezi již od poloviny 19. století.
Představena jsou díla od Viktora Barvitia, Soběslava Hippolyta Pinkase,
Karla Purkyně, jejichž dílo předznamenávalo úkoly, které řešily další
umělecká pokolení, autoři generace Národního divadla, reprezentující ideu
vlastenectví (F. Ženíšek, J. V Myslbek, V. Hynais, J. Schikaneder ad.), tvůrci
secesně-symbolistních vizí (A. Mucha, M. Pirner, F. Bílek ad.). Zakladatelská
generace českého moderního umění je reprezentována jmény Antonína
Slavíčka, Antonína Hudečka, Jana Preislera, Maxe Švabinského ad. Jednou
z nejvýznamnějších částí stálé expozice je prezentace rozsáhlého souboru
děl Františka Kupky, zachycující jeho svébytnou cestu od symbolismu
k abstrakci, která dala formám nové významy. Jedná se o nejucelenější
kolekci Kupkova díla na světě. Na ochozu a v respiriu se nachází expozice
architektury a užitého umění 19. století.

NG ŠTVANICE
NG ŠTVANICE
Lucie Valčišová | ATOS
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Propojenost Holešovic a Karlína prostorem plnícím funkci galerie a lávky zároveň. Lávka

Conection between Holešovice and Karlin is the place with the function of gallery and

relektuje plynulost pohybu vody, zároveň prostor mezi dvěma břehy je jednoduše dělen

foodbridge together. Footbridge relects the continuity of the water and the space

na tři samostatné celky – řeka, ostrov, řeka. Z prostého schématu vychází i celkový

between two bank is simply dividend to three separate units- river, island, river. The

vzhled objektu, symbolizující převrácené statické momenty sil. Koncept prostoru

whole look of the object comes from the simple scheme which symbolized inverted

galerie umožňuje danou expozici vystavit lineárně a nechat vyplynout tak ucelený názor

moments of static forts. Conception of gallery is based on the linear exhibition which

o umění, přičemž prostupující světlo, měnící každou sekundu své místo, vytvoří díky

allows the whole wiev of art. The shadows of the construction is changing by every

formě konstrukce nový prožitek.

moment and it create new experience of art.

PROJEKTY

159 160

NG FLORENC
NG FLORENC
Ondřej Šašek | ATOS
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Budova obsahuje dostatek prostoru pro expozice (z Veletržního paláce) a dočasné

The building contains enough space for expositions (from the Trade Fair Palace) and

výstavy. Je řešena s ekologickým přístupem a snaží se být ekonomicky úsporná. A to

temporary exhibitions. Ecologic construction helps economics, thanks to recuperation

díky rekuperaci, v zimě teplého a v létě chladného, vzduchu. Taktéž využívá rekuperace

of heated air in a winter and cold air in a summer. Also proits from electric braking power

přebytkové elektrické brzdné energie metra, které se využívá k pohonu eskalátorů.

of underground railroad, which is used for escalators.

PROJEKTY

163 164

ZÁVĚR

ZÁVĚR

171 172

© 2015
Fakulta architektury ČVUT v Praze
sazba a graická úprava: David Zalabák a Jaroslav Kopecký

