
 

FALZA? FALZA! 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ FALZA? FALZA!  

 

INTERAKTIVNÍ STUDIO 
 
Prostor ve výstavě pro hravé zkoumání způsobů odhalování falsifikátů a 
dalších souvislostí vystavených děl. 
 

 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY S AUTORKOU A 
KURÁTORKOU VÝSTAVY OLGOU KOTKOVOU 
 
ST 26/1  18.00 
ST 06/4  18.00 
 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP a 
studenty / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny 
Šternberského paláce / Rezervace: na GoOut 

 

 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY S LEKTORY | VYBRANÉ 
STŘEDY VŽDY OD 18.00  
 
ST 08/12 
ST 12/01  
ST 09/02   
ST 09/03   
ST 23/03  
ST 20/04   
 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP a 
studenty / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny 
Šternberského paláce / Rezervace: na GoOut 

 

VÁNOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY FALZA? FALZA!  

ST 29/12  15.00 

Skrytý svět obrazů a jak je někdy těžké odhalit padělek. Opravdu namaloval 
Leonardo da Vinci nahou Monu Lisu, a kdo koho oklamal? Slavní falzifikátoři 
Hahn van Meegeren, Icilio Federico Joni a umělci, co byli paděláni Josef 
Mánes, Jakub Schikaneder, Jan Zrzavý a mnoho dalších. 



 

Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP a 
studenty / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny 
Šternberského paláce / Rezervace: na GoOut 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA TLUMOČENÁ DO ČESKÉHO 
ZNAKOVÉHO JAZYKA  
 
ČT 13/01 15.00  
 
Cena: zdarma k platné vstupence / 60 min / Rezervace na 
vzdelavani@ngprague.cz  či na tel. čísle +420 224 301 003  
 

 
PŘEDNÁŠKY FACE TO FACE | VYBRANÉ SOBOTY VŽDY OD 15:00  

S PROJEKCÍ A MOŽNOSTÍ PROHLÍDKY VÝSTAVY 

19/02 Ivana Turková | Forenzní analýza sporných uměleckých děl 

26/03 Marek Kotrlý | Falza, lze je rozpoznat? Aneb možnosti moderních 
analýz výtvarného umění 

Připravujeme:  

Radka Šefců | Co se skrývá za falzem? Výpověď materiálů  

Blanka Kubíková | originál a falzum v kresbě a grafice  

Jitka Handlová | Zapomeňte jejich jména – příběhy padělatelů 

Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP a 
studenty / Doba trvání: cca 70 min -  90 min. / Místo setkání:  ve 2. patře 
Šternberského paláce - v ateliéru / Rezervace na GoOut  
 

ONLINE PŘEDNÁŠKY | NGP ON AIR: VÝSTAVY  

 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 - 70 min. / Místo setkání: FB NGP / 
bez rezervace 

ČT 25/11 – 18.00  
 
Výstava Falza? Falza! chce návštěvníkům ukázat, jak vypadají nejrůznější 
imitace a padělky uměleckých děl. Při přednášce nahlédneme do složitého 
procesu, který přípravě výstavy  předcházel – tj. přiblížíme si metody 
ověření pravosti uměleckých děl, podělíme se o mnohdy až detektivní 
příběhy a ukážeme ty  nejzajímavější objevy, na které  se při práci přišlo.  

S kurátorkou a autorkou výstavy Olgou Kotkovou. 
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ČT 06/01 – 18.00 | Originály – kopie – falza (?) ve sbírce císaře Rudolfa 
II. 
 
Jak moc si Rudolf II. cenil originálních obrazů? Proč vznikaly kopie i na 
pražském dvoře? A bylo možné císaři prodat kopii jako originál? Přijměte 
naše pozvání mezi renesanční malíře, kopisty i podvodníky. 
 
S historičkou Markétou Ježkovou. 

 
ČT 27/01 – 18.00 | Restaurátorský pohled na originály / kopie / falza  
 
Co předchází ověření pravosti obrazů? Na co se restaurátor během 
průzkumů zaměřuje a proč je nutné ke každému dílu přistupovat 
individuálně? V rámci přípravy výstavy Falza? Falza! bylo prozkoumáno 
přes 40 obrazů a soch. V mnohých případech bylo možné komparovat 
potencionální padělky s originálními díly. Budou prezentovány 
nejzajímavější případové studie z průzkumu obrazů, které skrývají spodní 
malbu, technologii padělatelů a v některých případech dopomohly změnit 
zařazení sbírkového díla. 
 
S restaurátorkami z NGP Zuzanou Žilkovou a Lucií Kouřilovou  

 
ČT 24/03 – 18.00 | František Ferdinand d´Este a jeho středověký svět 
 
S historičkou umění Michaelou Ottovou. 
 
ČT 07/04 – 18.00 | Obraz versus umělecké dílo / Obraz versus 
autenticita / Obraz versus falzum  
 
Diskuzní program ve spolupráci Národní galerie Praha a Platformy pro 
studium vizuální kultury Fresh Eye zkoumá proměny chápání originality a 
autenticity uměleckého díla v kontextu společenských, kulturních a 
technologických změn současné společnosti. Nabízí vhledy do způsobů, 
jimiž o uměleckém díle uvažují obory estetiky a antropologie, ale také na to, 
jak s díly zachází soudobý trh s uměním a co přináší nový fenomén NFT 
neboli možnosti certifikace digitálního umění. Program před diváky klade 
otázku, kde leží hranice autonomie, originality a aury uměleckého díla ve 
20. a 21. století a jak a kam se dnes posouvají?    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 
 
SO 05/02 – 13.30 | Výročí NGP – Výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče  
 

Vydejte se s námi na dobrodružné pátrání po tom, zda je obraz pravý nebo 

falešný. Zahrajte si na jednotlivé profese, s jejichž pomocí lze tuto složitou 

otázku vyřešit. Setkáme se ve Šternberském paláci, v expozici, 

v lektorském ateliéru a na výstavě Falza? Falza! 

 

Cena: zdarma / cca 90 min / Místo setkání u pokladny Šternberského 
paláce / Rezervace na GoOut 
 

 
TVŮRČÍ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ  
 
NE 13/02 – 10.00–17.00 | Jak se staví obraz – podložka, izolační vrstva ( 
šeps ), imprimitura, podmalba, barevné vrstvy (mezivrstvy), závěrečné 
úpravy, tři různé podložky: plátno, dřevo/sololit a karton.  
 
Ve spolupráci s umělkyní a restaurátorkou MgA. Kateřinou Samkovou. 
 
Cena: 600 Kč. / Místo setkání:  ve 2. patře Šternberského paláce - v ateliéru 
/ Rezervace na GoOut  
 

 
PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ŠŠ  
 
Staří mistři? Staří mistři! 
Komentovaná prohlídka výstavy je vedená formou dialogu se studenty a 
kombinuje výstavu se stálou expozicí. 
 
Cena: 80/100 Kč za 1 žáka při skupině 12-25 osob / Doba akce: 60 min / 
Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz  či na tel. čísle +420 224 301 003 
 

 
MEZIGENERAČNÍ PROGRAM | DEN V GALERII 
 
Program pro celou rodinu, otevřený atelier, workshopy a komentované 
prohlídky – duben 2022. Bude upřesněno. 
 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU 
 
V českém, anglickém, německém a francouzském jazyce / Guided tours in 
English, German and French. Bližší informace / Further information: 
www.ngprague.cz/komentovane-prohlidky-a-prednasky 
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Změna programu vyhrazena | V případě zájmu budou přidány další 
programy, prosím, sledujte ngprague.cz. 

 

 

 

 
 

 

 
 


