NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz" www.ngprague.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
Denně mimo pondělí 10–18.; 13. 6. Pražská muzejní noc
Roční vstupenku opravňující k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku můžete zakoupit na pokladnách či objednat v našem internetovém obchodě.

Klášter sv. Anežky České
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 221 879 216, 221 879 225
Vstupné do expozice: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
STÁLÁ EXPOZICE:
Středověké umění v Čechách a střední Evropě. České gotické, německé a rakouské, slovenika, středověké umělecké řemeslo.
Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13. – 15. století. Severní křídlo křížové chodby kláštera.
VÝSTAVA:
Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880–1914. Do 27. 9.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel.: 221 879 216, 217, 225, e-mail: ak.educ@ngprague.cz

11. 6. čtvrtek	16.00		Tajemné dálky
				komentovaná prohlídka výstavy tlumočená do českého znakového jazyka, zajišťuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s
13. 6. sobota	19.00 – 01.00	Srdci nejbližší (aneb osobní pohled historiků umění a lektorů NG na vybrané exponáty)
v 19:00, 19:30, 22:30, 23:00 a 23:30 hodin
sraz v uvedené časy v prodejně v 1. patře (před vstupem do stálé expozice)
Cena: zdarma / Doba trvání prohlídek: cca 35 min. / Místo setkání: v přízemí kláštera
19.00 – 24.00	Hudební instalace ve spolupráci s Orchestrem BERG
		22.00	 	Hrdinové a hrdinky přelomu století
komentovaná prohlídka s historičkou umění Jitkou Šosovou
17. 6. středa	16.00 – 17.00	Tajemné dálky – vztah obrazu a textu
				komentovaná prohlídka s teoretikem a historikem umění Josefem Vojvodíkem
20. 6. sobota	12.00 - 20.00	Věčné okořské ticho
jednodenní výtvarný plenér pro studenty a dospělé, Okoř	R
24. 6. středa	16.00 – 17.00	Tajemné dálky
				Komentovaná prohlídka na téma Melancholie a jiné druhy smutku s historičkou umění Kateřinou Kuthanovou

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU 
Informace a rezervace komentovaných prohlídek na ak.educ@ngprague.cz, tel.: 221 879 216, 225
Cena: základní 600Kč/skupina do 20 osob + vstupné / Rezervace: nutná

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Podrobnou nabídku pořadů pro školy na rok 2014/15 vám rádi na vyžádání zašleme, naleznete ji také na http://ngprague.cz/skoly-a-ucitele.  


Palác Kinských
Sbírka orientálního umění
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
EXPOZICE:
Expozice Umění Asie.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ
Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace a rezervace:
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze,
Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1
e-mail asiaedu@ngprague.cz, tel. (+420) 222 315 205, www.ngprague.cz. 

27. 6. sobota	14.00 – 16.00	Japonská současná kaligrafie
				pod vedením předních japonských kaligrafů vytvoří návštěvníci vlastní kaligrafická díla

Konírna paláce Kinských
Výstavní prostor NG
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 70 Kč.

VÝSTAVA:
ŠOA – mistři současné japonské kaligrafie. Od 26. 6. do 23. 9.

Salmovský palác
Sídlo Sbírky umění 19. století
Praha 1, Hradčanské nám. 1
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
EXPOZICE:
Umění 19. století od klasicismu k romantismu. Nová stálá expozice představuje nejvýznamnější část kmenového fondu Národní galerie v Praze obohacenou o zápůjčky, které jsou svým významem v kontextu vývoje umění 19. století nezastupitelné.
VÝSTAVA:
Po stopách inspektora: Josef Karel Burde. Do 5. 7.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel.: 233 081 727, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

7. 6. neděle	15.00 – 17.00	Po stopách inspektora. Josef Karel Burde (1779–1848)
				komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Šámalem
13. 6. sobota	19.00 – 01.00	Pražská muzejní noc
21.00 a 22.00	Čtení z dopisů Josefa Mánesa, čte Martin Falář
19.00 – 24.00	Růže pro Josefa, výtvarná aktivita
19.00 – 01.00	Zastavte se u Mánesa, interpretační zastavení u vybraných děl
18. 6. čtvrtek	16.00		Vernisáž prezentace výsledků výtvarného projektu středních škol na téma evropského umění ve sbírkách NG
24. 6. středa	16.00	 	Melancholie a jiné druhy smutku
komentovaná prohlídka výstavy Tajemné dálky s kurátorkou Kateřinou Kuthanovou

Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 2
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Baroko v Čechách. Rudolfínské umění, barokní sochařství, barokní malířství, barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.
Císařská zbrojnice. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s NG.

VÝSTAVA:
Grafiky Carracciů. Do 26. 7. 

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ SBÍRKY STARÉHO UMĚNÍ
Objednávky programů přijímáme nejméně 2 týdny předem - tel.: 233 081 720 - 721, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem.
Cena: česky 600 Kč za skupinu + vstupné, cizojazyčně 1200 Kč
za skupinu do 15 osob nebo 1500 Kč za skupinu 16–25 osob + vstupné

21. 6. neděle	10.30 – 12.30	Vytoč si mě!
				Výtvarná dílna pro děti od 6 do 9 let
		14.00 – 16.00	Vytoč si mě!
				Výtvarná herna pro děti od 9 do 13 let
Osloví nás oblé barokní tvarosloví? Točení keramiky na hrnčířském kruhu inspirované sbírkou uměleckého řemesla a porcelánu ve sklepení Schwarzenberského paláce. Vytvoříte si z hlíny točenou misku nebo svícen. Omezený počet míst (max. 15)
Rezervace nutná 14 dní předem na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721). Pro rezervaci prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, telefon
Cena: 90 Kč za osobu
Místo setkání: vestibul Schwarzenberského paláce 

NAROZENINY V GALERII
Narozeniny vašeho dítěte proběhnou netradiční formou – hosté se promění v postavy z uměleckých děl, hrají hry a věnují oslavenci vlastnoručně vyrobený dárek. Pro starší děti nabízíme programy „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „Zvířátka u Orfea“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let.
Rezervace: nutná alespoň měsíc předem 	
                                                                                                                            
ÚKOLY A HÁDANKY PRO RODINY S DĚTMI
(„Návštěva v ptačí říši“ a „Cesta barokem s věrným přítelem“)
K rodinné vstupence je možné u pokladny vyzvednout pracovní listy pro děti ve věku 3 – 6 a 7 – 11 let (zdarma) v rámci projektu Rodiny v Národní galerii.
HMATOVÁ EXPOZICE NEJEN PRO NEVIDOMÉ
DOTEKY BAROKA
Expozice odlitků barokních soch v suterénu paláce. Exponáty jsou opatřeny popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.
PROGRAMY
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře
Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru. Rezervace: nejméně tři týdny předem 
Z paláce do paláce
Netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny.
Rezervace: nutná alespoň měsíc předem

Šternberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 15, tel. 233 090 570
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
EXPOZICE:
Evropské umění od antiky do závěru baroka. Ikony, kolekce německého a rakouského malířství 15. – 18. století, italské umění 14. – 18. století, nizozemské umění 15. – 16. století, španělští umělci 16. – 18. století, francouzské malířství 17. – 18. století, vlámské a holandské umění 16. – 18. století.
VÝSTAVY:
Lucas Cranach: Žehnající Jezulátko. Do 28. 6.
Návrat Rembrandta. Jediný Rembrandtův obraz na území ČR je zpět po náročném restaurování. Součást stálé expozice.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel.: 220 514 598, 233090542, 43, e-mail: sp.educ@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných.
Cena: česky 600 Kč/hod./skupina do 20 osob + vstupné, výklad/ 1 hod. v cizím jazyce (1 200 Kč/hod./skupina do 15 osob) nebo 1 500 Kč/hod./skupina (16 - 25 osob) + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 220514598, 233350042,43

13. 6. sobota			Pražská muzejní noc (vstup i programy zdarma)
		19.30 a 20.00	představení historických tanců LA FIAMMA za doprovodu souboru staré hudby ALLA BREVE
				Krátké komentáře k vybraným dílům:
		20.30		Johann Michael Rottmayr – Senekova smrt
		21.00		Jusepe de Ribera – Sv. Jeroným
		22.00		Joseph Wright of Derby – P. P. Burdett a jeho první žena Hannah
		22.30		Strom života
		Doba trvání: 15-20 min. / Místo setkání: ve vstupním vestibulu


PRO RODINY S DĚTMI
Ateliér - Odpočinkový prostor
Pro rodiče - prarodiče s dětmi je volně přístupný ateliér pro samoobslužné výtvarné aktivity, hry a zábavné úkoly, stavebnice, magnetické skládačky, kvízy, výtvarné úkoly, soutěž.

Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
K rodinné vstupence zdarma pracovní list pro děti ( 3 - 6 let) a (7-11 let) – k vyzvednutí 
v pokladně. Individuální programy pro rodiny s dětmi a domácí vzdělávání lze domluvit (tel. 220514598, sp.educ@ngprague.cz).

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Podrobnou nabídku pořadů pro školy na školní rok 2014/2015 Vám rádi na vyžádání zašleme, naleznete ji také na www.ngprague.cz. 
Cena: 20 - 30Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 400-600Kč/ 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 60-90 min. / Rezervace: dva týdny předem na e-mailu: sp.educ@ngprague.cz nebo na tel. 220514598

PŘIPRAVUJEME
„Ve stopách holandských krajinářů“
27. 6. sobota 	jednodenní krajinářský plenér u Unhoště 
Informace: na tel. 220514598 nebo na handlova@ngprague.cz

Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
VÝSTAVA: 
Česká animovaná tvorba - Večerníček slaví 50 let. Do 13. 9.

Veletržní palác
Sídlo Sbírky moderního a současného umění NG
Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel. 224 301 111
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 200, snížené 100, rodinné 250; Slovanská epopej – základní 180 Kč, snížené 90 Kč; kombinované Veletržní palác + Slovanská epopej - základní 240 Kč, snížené 120 Kč. Prohlídku lze přerušit, vstupenka platí po celý den.
EXPOZICE:
Umění 20. a 21. století. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.
Sochařský ateliér Zbyňka Sekala je součástí expozice od 20. 2. 2015.
DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
Alfons Mucha: Slovanská epopej. Více viz Galerie hl. m. Prahy. Výstava prodloužena do 31. 12. 
VÝSTAVY:
Kokoschka a Praha. Do 28. 6.
Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu 2015. Do 20.6.
Jan Kaplický výkresy Do 16. 6.
Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945). Do 19. 7.
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze – 2. část. Od 26. 6.
Diplomanti AVU. Od 26. 6. do 6. 8. 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel.: 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

3. 6. středa	16.00 – 17.30	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
4. 6. čtvrtek	15.30 – 17.00	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
		16.00		Akční umění, body-art a land-art ve světovém umění
přednáška galerijní pedagožky Anny Maixnerové	R*   
19.30 – 20.30	Kristine Jensen ( Dánsko, zakladatelka a ředitelka kanceláře Kristine Jensen Architekti) a Iwona Wilczek (Polsko, spoluzakladatelka studia db2)
přednáška v rámci cyklu Architektky pořádaného ve spolupráci s KRUH o.s.
7. 6. neděle	10.15 – 17.15	Portrét a figura podle mistrů
				Výtvarný kurz pro studenty a dospělé			R
10. 6. středa	16.00 – 17.30	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
11. 6. čtvrtek	15.30 – 17.00	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
		16.00		Umění nových médií
přednáška historičky umění Markéty Ježkové		R*       
13. 6. pátek	16.00 – 17.00	Oscar Kokoschka a Praha
				komentovaná prohlídka s odborným lektorem

19.00 – 01.00	Pražská muzejní noc – vstup i doprovodný program zdarma
		19.00 – 22.30	Ateliér školy vidění inspirovaný Oskarem Kokoschkou
				Vstupte do prostoru Malé dvorany, proměněného ve scénu velkorysého ateliéru. Pozorujte a zachyťte výraz či pozici několika modelů v pohybu, anebo se nechte sami pozorovat. Malujte akvarelovou metodou, ale i za použití digitálních nástrojů. Nechte se vést tvůrčími přístupy Oskara Kokoschky.

Krátké komentáře ke klíčovým dílům výstavy Oskar Kokoschka a Praha z důvodu omezené kapacity výstavy v auditoriu v 6. patře obrazová dataprojekce
		19.30		Kokoschkova portrétní tvorba 
(Portrét T. G. Masaryka, Oldin portrét,...)
20.30		Kokoschkovy pohledy na Prahu 
(Praha – Pohled ze Strahova, Praha - Nostalgia)
21.30		Kokoschkova portrétní tvorba 
(Portrét T. G. Masaryka, Oldin portrét,...)
Krátké komentáře ke klíčovým autorům
19.15	Antonín Slavíček ve 4. patře Veletržního paláce
19.45	František Kupka ve 4. patře Veletržního paláce
20.15	Emil Filla ve 3. patře Veletržního paláce
20.45	Jan Zrzavý ve 3. patře Veletržního paláce
21.15	Josef Šíma ve 2. patře Veletržního paláce
21.45	Zbyněk Sekal ve 2. patře Veletržního paláce
22.15	Karel Nepraš ve 2. patře Veletržního paláce

 

17. 6. středa 	16.00 – 17.30	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
18. 6. čtvrtek	15.30 – 17.00	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
		16.00		Postmoderní umění					R*
				přednáška historičky umění Jitky Šosové
21. 6. neděle	10.15 – 17.15	Portrét a figura podle mistrů
výtvarný kurz pro studenty a dospělé	 		R
24. 6. středa 	16.00 – 17.30	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
25. 6. čtvrtek	15.30 – 17.00	Výtvarný ateliér					R
				lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce	 
		16.00		Architektura 20. století (od roku 1918 do současnosti)
přednáška galerijního pedagoga Oldřicha Bystřického 	R*
27. 6. sobota	18.00 		Jordi Galí – „T“ 
pohybové představení španělského umělce - ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA v rámci Pražského Quadriennale 2015
28. 6. neděle	15.00		Jordi Galí – „T“ 
pohybové představení španělského umělce - ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA v rámci Pražského Quadriennale 2015
16.00 – 17.00	Oskar Kokoschka a umělecká emigrace v předválečném Československu 	
komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Bronislavou Rokytovou
Doplňující informace:

R – rezervujte si místo na telefonu 224 301 003 nebo e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz
R*- rezervujte si místo na telefonu 224 301 003 nebo e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz, akce v rámci Kurzu dějin umění pro začátečníky nebo pokročilé


Komentované prohlídky 
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: 30 - 60 min. / Místo setkání: pokladny. Bez rezervace.

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice či výstav v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.
Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina do 20 osob; cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina do 25 osob / Rezervace: dva týdny předem.

Kurz dějin umění 19. a 20. století pro začátečníky
Délka: 90 – 120 min. (s přestávkou) / Den a čas: čtvrtek, 16.00 / Cena: předplatné na 1 semestr (18 přednášek, říjen 2014 – leden 2015) 2 300 Kč, pedagogové 1 900 Kč; studenti a důchodci 1 700 Kč Přednostně bereme předplatitele. V případě volných míst je jednotlivé vstupné 150 Kč, pedagogové 130 Kč, studenti a senioři (nad 65 let) 120 Kč / Rezervace nutná


Výtvarný kurz PORTRÉT A FIGURA PODLE MISTRŮ 
Cena: základní cena za jednu lekci (10.00 – 17.00 s přestávkou na oběd) je 800 Kč / snížená 700 Kč. Předplatné: 10 500 Kč (9 000 Kč studenti, senioři, pedagogové) za oba semestry 15 celodenních dílen, každý semestr zvlášť (5 250 Kč / 4 500 Kč) / Rezervace: nutná. 

Výtvarná dílna pro studenty a dospělé
Věčné okořské ticho
Vydáme se po stopách symbolistního malíře Antonína Hudečka a budeme výtvarně interpretovat fenomény přelomu století jako je figura v krajině, zrcadlení, tajemství a mezní stavy. Z technik si vyzkoušíme pastel a temperu. Max. počet 20 osob. Není třeba předchozích zkušeností.
Lektorky: Zdeňka Morávková a Anna Maixnerová
Čas: 12.00–20.00 / Cena: 600 Kč (včetně výtvarného materiálu a pikniku) / Rezervace: nutná

Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let
Odborné vedení: Šárka Matoušková 
Doba trvání: středa 16.00 – 17.30 nebo čtvrtek 15.30 – 17.00 / Cena: 2 000 Kč za 19 ateliérů / Místo setkání: pokladny / Rezervace: nutná.
Více naleznete také na Facebook: Středeční a čtvrteční ateliér.

Samoobslužné aktivity pro děti:
Pracovní listy pro děti s rodiči - Pozorování a úkoly pro rodiny s dětmi
Provedou vás zábavnou formou expozicí českého uměni 1900 – 1930 a jsou určeny dětem ve věku 3 – 7a 8 – 11 let. Listy dostanete zdarma u pokladny.
Hra „V kufru“ a hra „Posaď se“ 
Čeká vás výprava s cestovním vakem plným zvláštních i obyčejných předmětů a obrázkovým listem. Doporučený věk dětí je 2,5 roku až 5 let. Hry si můžete zdarma zapůjčit kdykoli během otevírací doby na informacích u pokladen.

Změna programu vyhrazena.
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7


