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Phòng trưng bày của thủ đô Praha (viết tắt 
là GHMP) tập trung các tác phẩm nghệ thuật 
của thế kỷ 20 và 21, tức nghệ thuật hiện đại 
và đương đại

Hiện nay, GHMP trưng bày các tác phẩm 
tại bảy địa điểm. Các cuộc triển lãm nghệ 
thuật đương đại phong phú được tổ chức 
tại Ngôi nhà U Kamenného zvonu ở quảng 
trường Phố cổ, trong các phòng triển lãm của 
Thư viện thành phố trên tầng 2, tại lâu đài 
Baroque Troja và ở Điện Colloredo-Mansfeld. 
Các cuộc triển lãm ảnh diễn ra tại Ngôi nhà 
nhiếp ảnh. Di sản nghệ thuật của nhà điêu 
khắc và nghệ sĩ đồ họa František Bílek có 
thể được thấy trong biệt thự của Bílek ở 
Praha-Hradčany và tại Ngôi nhà của Bílek ở 
Chýnov. 
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Biểu tượng ngôi sao tám cánh - biểu tượng của 
gia tộc Šternberk , những người đã xây dựng lâu 
đài – xuất hiện xuyên suốt toàn bộ lâu đài và khu 
vườn. Hiện nay, khuôn viên của lâu đài và khu 
vườn được sử dụng cho các cuộc triển lãm điêu 
khắc của GHMP. Ở khu vườn dưới, trong tòa nhà 
có vườn cam trước đây, là studio sinh thái, nơi tổ 
chức các hội thảo mỹ thuật cho công chúng.

Địa chỉ:
Zámek Troja
U Trojského zámku 1/4
170 00 Praha 7

Ngôi nhà nhiếp ảnh 
Không gian trưng bày trong Ngôi nhà nhiếp ảnh là 
dành cho các cuộc triển lãm nhiếp ảnh của GHMP 
và nằm tại tầng một của tòa nhà lớn được xây 
vào năm 1936-37 theo đồ án của Praha bởi kiến 
trúc sư người Đức Fritz Lehmann. Ban đầu, tòa 
nhà được mở ra làm hãng bảo hiểm Victoria. Ngôi 
nhà nằm trên phố Revoluční, gần Nhà văn hóa 
(Obecní dům) với phong cách Tân nghệ thuật trên 
quảng trường Cộng hòa. Sự khởi đầu của Ngôi 
nhà nhiếp ảnh (Prague House of Photography, 
PHP) kéo dài đến năm 1989, khi Hội nhiếp ảnh tự 
do được thành lập – buổi gặp gỡ của các nhiếp 
ảnh gia với mục tiêu tìm kiếm không gian thích 
hợp cho các cuộc triển lãm. Kể từ năm 2010, 
không gian đã trở thành một phần tài sản của 
Phòng trưng bày của thủ đô Praha.   

Địa chỉ:
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město

Biệt thự của Bílek 
Biệt thự studio tại Praha-Hradčany được František 
Bílek xây dựng vào năm 1910–1911 theo kế 
hoạch của riêng ông. František Bílek (1872–1941) 
là một người có tầm nhìn, sùng tín, bí truyền, là 
nhà tư tưởng tôn giáo và hơn hết là một nghệ sĩ 
– nhà điêu khắc, nghệ sĩ đồ họa, họa sĩ minh họa, 
tác giả nghệ thuật ứng dụng và một phần là kiến 
trúc sư kết hợp các yếu tố của Tân nghệ thuật, 
chủ nghĩa tượng trưng, sự suy đồi và chủ nghĩa 
biểu hiện trong tác phẩm nghệ thuật của ông. Bạn 
có thể thấy triển lãm thường trực các tác phẩm 
của nghệ sĩ František Bílek bên trong biệt thự, 
ngắm các tác phẩm điêu khắc đồ sộ từ gỗ, các 
bức vẽ, bức họa, và cả những nội thất của ngôi 
nhà – nội thất riêng và hàng loạt các chi tiết thú vị 
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Ngôi nhà U Kamenného 
      zvonu
Ngôi nhà U Kamenného zvonu là một trong 
những tòa nhà lịch sử nổi tiếng nhất tại Praha. 
Nó nằm tại quảng trường Phố cổ. Trong những 
năm 1310–1330, cung điện hoàng gia Gothic này 
từng là nơi ở của hoàng gia, nơi sinh sống của 
nữ hoàng Eliška Přemyslovna và đức vua Jan 
Lucemburský và rất có thể con trai của họ - đức 
vua và hoàng đế Karel IV. – đã được sinh ra 
trong ngôi nhà này. Chúng ta có thể bắt gặp phần 
kiến trúc Romanesque cổ nhất của công trình tại 
tầng hầm và nền móng của tòa nhà. Trường phái 
Gothic được thể hiện rõ trên bề mặt tòa nhà và 
những ô cửa sổ lớn. Trần nhà sơn gỗ trên tầng 
2 đã được bảo tồn từ thời kỳ Phục hưng và hình 
thái Baroque có thể được bắt gặp tại các ban 
công của sân trong. Tòa nhà có hai nhà nguyện 
Gothic, một phòng hòa nhạc, một quán cà phê và 
một hiệu sách. 

Địa chỉ:
Dům U Kamenného zvonu 
Staroměstské náměstí 605/13 
110 00 Praha 1 – Staré Město 

Thư viện thành phố
Thư viện thành phố trên quảng trường Mariánské 
được xây dựng vào năm 1925-1928 theo đồ án 
của kiến trúc sư František Roith. Ngay từ đầu, tòa 
nhà được thiết kế như một cơ sở văn hóa đa chức 
năng với nhiều mục đích sử dụng bao gồm cả 
phòng triển lãm, thuyết giảng và hòa nhạc. Phòng 

Các tòa nhà của GHMP
1

2

trưng bày của thủ đô Praha đã nhận được không 
gian triển lãm rộng lớn trên tầng 2 vào năm 1992. 
Một điều thú vị là lối vào chính của Phòng trưng 
bày từ phố Valentinská được thiết kế bởi kiến trúc 
sư Vlado Mulinič từ năm 1996, người đã thiết kế 
cả Tòa nhà nhảy múa (Tančící dům) bên bờ sông 
Vltava.

Địa chỉ:
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město

Điện Colloredo-Mansfeld 
      (tạm thời đóng cửa) 
Điện Colloredo-Mansfeld nằm tại khu Phố cổ 
gần cầu Sác-lơ và là một trong những ví dụ 
xuất sắc của kiến trúc cung điện Praha cùng với 
sự phát triển kiến trúc phong phú, kết hợp các 
yếu tố thời kỳ hoàng kim của Baroque và sau 
đó là các sửa đổi mang phong cách Rococo và 
Rococo mới. Công trình Baroque được xây dựng 
trên nền móng của khu nhà mang phong cách 
Romanesque, Gothic và tòa nhà Phục hưng. Ở 
tầng đại diện, được gọi là piano nobile, có một 
sảnh khiêu vũ tráng lệ được ốp đá cẩm thạch 
nhân tạo và bức họa trên trần đồ sộ miêu tả các 
nhân vật trong thần thoại cổ đại. Tại tầng trệt của 
cung điện là trung tâm giáo dục với studio, nơi 
diễn ra các workshop mỹ thuật dành cho công 
chúng. Mặc dù cung điện tạm đóng cửa do tái 
thiết, hoạt động của trung tâm giáo dục vẫn không 
bị gián đoạn. 

Địa chỉ:
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 189/2
110 00 Praha 1 – Staré Město

Lâu đài Troja
Công trình xây dựng lâu đài Baroque Troja được 
khởi công vào năm 1679 và tác giả đồ án là kiến 
trúc sư người Pháp Jean Baptiste Mathey. Đặc 
điểm nổi bật của cả công trình là một sảnh lớn 
có hành lang trải dài hai bên cùng với các salon 
liền kề. Những bức vẽ ảo ảnh đồ sộ của sảnh 
chính được tạo ra bởi hai họa sĩ người Flemish 
là Abraham và Izák Godyn. Trang trí điêu khắc 
ấn tượng của cầu thang đôi ngoài trời (được gọi 
là Tartarus), tượng trưng cho cuộc chiến của các 
Titan với các vị thần cổ đại, được tạo ra bởi cặp 
nghệ sĩ người Dresden -  Georg và Paul Herman. 
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lấy cảm hứng từ thiên nhiên và đề tài tâm linh. 

Địa chỉ:
Bílkova vila
Mickiewiczova 233/1
160 00 Praha 6

Ngôi nhà của František 
      Bílek tại Chýnov
Ngôi nhà của Bílek tại Chýnov được xây dựng 
theo thiết kế của ông vào năm 1989 và nhu cầu 
có một studio sáng sủa, rộng rãi đóng vai trò 
chính trong ý tưởng thiết kế nó.Tương tự như biệt 
thự của Bílek ở Praha, ngôi nhà ở Chýnov cũng 
nằm tự do trong môi trường thiên nhiên. Các bức 
tường của nó được làm bằng gạch kết hợp với 
gỗ, qua đặc điểm đó, nó gợi nhớ cho chúng ta một 
ngôi nhà gỗ nhỏ. Mặt ngoài của nhà được trang trí 
bởi hàng loạt phù điêu tượng trưng và được điểm 
thêm bằng các đoạn văn thần bí của Bílek. Bên 
trong ngôi nhà là một cuộc triển lãm dài hạn dành 
riêng cho các tác phẩm của František Bílek.   

Địa chỉ:
Dům Františka Bílka v Chýnově
Údolní 133
391 55 Chýnov u Tábora
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Các triển lãm cập nhật của 
GHMP

Tento materiál vznikl v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu 
integrace cizinců s názvem „Praha – metropole všech 2022“ 
spolufinancovaného MV ČR.
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