NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
PROGRAM ČERVENEC 2018

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGvPraze" www.facebook.com/NGvPraze
info@ngprague.cz" info@ngprague.cz, 224 301 122

Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00 
Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 500 Kč (Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.)
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let
__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
Termín: 14. 12. 2017 – 26. 8. 2018
Výstava nabízí atraktivní formou představeny mimořádné detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským provozem. Tématem výstavy jsou výzdobné techniky, pozornost je tedy věnována jednotlivým typům dekorů na malbách a sochách, způsobu jejich provedení i jejich výtvarné formě. Projekt je v pořadí druhou výstavou, pořádanou v rámci dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy a navazuje na výstavu Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy.

Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

Sochařská zahrada
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý).

Otevřeno denně včetně pondělí
duben–září: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
říjen–březen: 10.00–18.00

DOPROVODNÝ PROGRAM  
Ne 1. 7.
16.00–22.00 Vinylový večírek Žlutého karavanu
Burza vinylu, možnost vyzkoušet si hraní z desek a vystoupení DJ Kohla, DJ Robota a dalších.

Út 3. 7.
18.00–19.00 Jóga
s lektorkou Kateřinou Feitovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Karel Zeman / Vynález zkázy (ČSR 1958 / 81 min) 
Nestárnoucí film Karla Zemana plný speciálních efektů a triků, který jako by se odehrával ve známých ilustracích Julese Verna.

St 4. 7. 
17.30–19.00 Meditační procházka
s lektorem všímavosti, psychoterapeutem a spoluautorem programu Relational Mindfulness Training (RMT) Janem Burianem

Čt 5. 7. 
7.30–8.30 Jóga
s lektorkou Janou Návratovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Ozvěny ELBE DOCK
Projekce krátkých filmů nominovaných na nejlepší dokumentární film Ceny Pavla Kouteckého – ELBE DOCK za účasti tvůrců. Bo Hai, Praha očima cizinců, Transformace / Výpary / Melanosis, Úhorná.

Ne 8. 7.
16.00 – 18.30 Za tajemstvím Františku
Pátrací hra pro družstva o třech až sedmi hráčích ve věku 10–16 let. Vontové Františku zvou na druhou ze čtyř her, na všechny úspěšné pátrače čeká drobná odměna. Více info a registrace na www.zatajemstvimfrantisku.stinadla.cz.

Út 10. 7.
18.00–19.00 Jóga
s lektorkou Kateřinou Feitovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!		
Miloš Forman / Lásky jedné plavovlásky (ČSR 1965 / 75 min)
Vzpomínka na Miloše Formana s jedním v zahraničí nejčastěji uváděných českých filmů.

St 11. 7.
18.00–19.00 ANATOL SVAHILEC: Přece se to nevyhodí
Mistr ČR ve slam poetry 2014 a jeho samostatný recitál vyplněný sebranou autorskou tvorbou z nově vydaného titulu „Přece se to nevyhodí“ na pomezí poezie, fyzického divadla, tance sv. Víta a sokolské cvičenecké sestavy. 

Čt 12. 7. 
7.30–8.30 Jóga
s lektorkou Kateřinou Feitovou

18.00 KONCERT: Brockton School
Orchestr Brockton School z Kanady přijímá obecenstvo na celém světě s nadšením. Vítězové mezinárodního hudebního festivalu „Sounds of Spring“ v New Yorku zahrají na marimby i v kostelu sv. Františka.

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Karel Degl – Antonín Novotný / Stavitel chrámu (ČSR 1919 / 39 min) s živým hudebním doprovodem Radima Přidala, Matěje Drabiny, Mariana Friedla a Barbory Jiráskové.
+ 
Olaf Larus-Racek / Noc na Karlštejně (ČSR 1919 / 44 min) projekci doprovodí hudební performance.

Ne 15. 7.
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Paměť pro mírně pokročilé
Multimediální divadelní procházka po stopách asanované chudinské čtvrti, pomocí hydrofonu uslyšíme nejen Vltavu, ale i místního vodníka, budeme cestovat staletími, a přece provázet po přítomnosti. Jak paměť místa utváří naši zkušenost v něm? Provádí Max Hutar, zvuk: Ian Mikyska, dramaturgie: Zuzana Šklíbová. Počet míst je omezen, rezervujte si to své na: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha za zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

Út 17. 7.
18.00–19.00 Jóga
s lektorkou Janou Návratovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Videoklipy Petra Marka, uvádí: Petr Marek a Sylva Poláková
Petr Marek - filmový režisér a pedagog, který nevystudoval FAMU ani žádnou jinou filmovou školu, frontmen kapely MIDI LIDI a člen dalších hudebních uskupení, jenž neprošel žádnou konzervatoří, představí výběr ze svých autorských videoklipů.

St 18. 7.
18.00–19.00 Anežkatour
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker.

Čt 19. 7. 
7.30–8.30 Jóga
s lektorkou Janou Návratovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Noc mladého českého filmu 
(120 min) iShorts ve spolupráci s NFA uvádějí filmový večer zaměřený na mladé čerstvě nebo nedávno debutující autory z FAMO, FAMU a zlínské UTB. Uvidíte čtyři krátké hrané filmy za přítomnosti autorů, kteří nám přiblíží, jaký byl právě ten jejich krok od školních filmů k filmu profesionálnímu / celovečernímu.

Ne 22. 7.
15.00–20.00 Den (bez) domova
Nedělní odpoledne se sociálními podniky zaměstnávajícími lidi bez domova a po výkonu trestu. Beseda Drogy jako životní partner s bývalým uživatelem Richardem, (dobro)bazar s Přestupní stanicí, občerstvení (Sociální bistro Střecha a jídelna Jako doma), komentovaná procházka s průvodcem bez domova (Pragulic), výstava malíře a soc. pracovníka Františka Nováka a jeho kartonových portrétů lidí bez domova a další.


Út 24. 7.
18.00–19.00 Jóga
s lektorkou Janou Návratovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Petr Šprincl: Vienna calling (předpremiéra filmu za účasti tvůrců, ČR 2018 / 67 min) 
Letní nekropříběh o vykradači hrobů, jenž se svými pohůnky v maringotce vydává do Vídně vrátit ukradené zuby Strausse a Brahmse. Zuby, které sám ukradl.


St 25. 7. 
18.00, 19.00 Paměť pro mírně pokročilé
Multimediální divadelní procházka. Počet míst je omezen, rezervujte si to své na: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha za zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

Čt 26. 7.
7.30–8.30 Jóga
s lektorkou Janou Návratovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Vojtěch Jasný / Všichni dobří rodáci
(ČSR 1968 / 123 min)
Nejpoetičtější obraz zkázy českého venkova v legendárním snímku Vojtěcha Jasného s předními herci své generace.

So 28. 7.
10.00–22.30 MHF PRAHA, KLASIKA.. 25. AMEROPA 2018
Zavítejte na Mezinárodní umělecký maraton. Účastněte se hudebního ateliéru, výtvarných a tanečních dílen, poslechněte si komorní koncerty, zhlédněte dostaveníčka a promenády v zahradách a večer si přijďte poslechnout nebo zahrát na Jazz session.

Ne 29. 7.
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Paměť pro mírně pokročilé
Multimediální divadelní procházka. Počet míst je omezen, rezervujte si to své na: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha za zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

Út 31. 7.
18.00–19.00 Jóga
s lektorkou Janou Návratovou

21.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Evropské filmové léto s Kreativní Evropou
Robin Campillo / 120 BPM (Francie 2017 / 140 min) Raná devadesátá léta minulého století. AIDS si už deset let vybírá kruté oběti na životech, přesto aktivisté z pařížské pobočky hnutí ACT UP bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád a machinacemi farmaceutických firem.

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu ak.educ@ngprague.cz nebo telefonních číslech 221 879 217, 221 879 225
__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč


VÝSTAVA
Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty
Termín: 27. 3. 2018 – 24. 6. 2018
Malíř, kreslíř a grafik Wallerant Vaillant (1623, Lille – 1677, Amsterdam) patří k ceněným, byť obecně méně známým reprezentantům zlatého věku holandského a vlámského malířství 17. století. Byl věhlasným portrétistou, především ale proslul jako „první profesionální grafik pracující v mezzotintě“. A právě tuto oblast jeho tvorby představuje komorní výstava.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
Expozice představuje nejvýznamnější díla českého baroka i soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Vystavena jsou špičková díla Karla Škréty, Jana Kupeckého, Václava Vavřince Reinera i Petra Brandla, největšího malíře domácího baroka vůbec.

Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka
Expozice odlitků barokních soch je opatřena popiskami v Braillově bodovém písmu a zvětšeném černotisku.

Císařská zbrojnice
Pod unikátním barokním krovem paláce je k vidění expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu.

Dále nabízíme:
Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
Pracovní listy Návštěva v ptačí říši a Cesta barokem s věrným přítelem pro děti ve věku 3–6 let a 7–11 let k vyzvednutí ke vstupence zdarma na pokladně. V češtině i angličtině.

Hmatová expozice Doteky baroka nejen pro nevidomé
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.

__________________________________________________________________________

Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
Hynek Martinec: Cesta na Island
Termín: 26. 4. 2018 – 26. 8. 2018
Soubor obrazů Hynka Martince je ilustrací konceptuálně formulované hříčky, založené na fiktivní historce o pokusu postavit v první polovině 18. století na Islandu barokní katedrálu a vyzdobit ji obrazy.  K. I. Dientzenhofer katedrálu nakonec nepostavil, ale údajně zachovaný soubor obrazů určený pro Island je předmětem této výstavy. Přibližně třicet obrazů a kreseb je tematicky svázáno s mnoha konkrétními díly barokní sbírky Národní galerie v Praze.

Adriaen van Ostade – Tanec ve stodole
Termín: 10. 4. 2017 – 9. 9. 2018
Ostade byl velmi produktivním malířem (je dochováno přes 800 maleb), rytcem a kreslířem, jehož život je spojen s městem Haarlem. Námětově se zaměřil na scény zobrazující prostředí venkova a jeho obyvatel. Pražská malba Tanec ve stodole spadá do období, kdy byl Ostade silně ovlivněn Rembrandtovým světelným pojetím.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka 
Ve třech podlažích paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do začátku 19. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství – Dürer, Cranach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.

DOPROVODNÝ PROGRAM
St 11. 7. 
17.00 Pohyb sochy 
cvičení hathajogy 
vždy u konkrétní sochy v zahradě Šternberského paláce s krátkým komentářem k autorovi a dílu 
Zdarma


So 14. 7. 
15.00 Komentovaná prohlídka – Hynek Martinec: Cesta na Island
s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut / Místo setkání: výstavní sál ve 2. patře


So 14. 7. 
17.00 Zátiší jako happening 
Komentář k holandským zátiším ve sbírce starého evropského umění a workshop – Instalace v zahradě, typové kompozice, od popisu k abstrakci, videoreportáž, piknik.
Zdarma

St 18. 7. 
17.00 Pohyb sochy 
cvičení hathajogy 
vždy u konkrétní sochy v zahradě Šternberského paláce s krátkým komentářem k autorovi a dílu
Zdarma

So 21. 7. – Ne 22. 7. 
10.30–17.00 Tvá tvář
Dvoudenní dílna zaměřená na portrétní malbu, jejíž inspirací bude obraz starého mistra, zrcadlo, živý model. Budeme pracovat různými technikami, v expozici, v ateliéru a na zahradě Šternberského paláce. Reflexe výstavy Hynka Martince v různých uměleckých formách
Cena: 900 Kč za osobu / Rezervace: nejpozději tři týdny předem

St 25. 7. 
17.00 Pohyb sochy 
cvičení hathajogy 
vždy u konkrétní sochy v zahradě Šternberského paláce s krátkým komentářem k autorovi a dílu 
Zdarma

Pá  27. 7. 
18.00 Koncert jednočlenného sebesmyčkovacího orchestru Tomáše Reindla
Prolínání starých hudebních forem s elektronickými technologiemi představí akustickou analogii k probíhající výstavě Hynka Martince. Jednočlenný – sebesmyčkovací – orchestr Tomáše Reindla.
Zdarma

So 28. 7. 
17.00 Zahrada jako ... 
unikátní prostor zahrady Šternberského paláce interpretovaný současným českým performerem Davidem Helánem
Zdarma

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Jiří Kolář: Úšklebek století
Termín: 16. 5. 2018 – 2. 9. 2018
Národní galerie v Praze uspořádala v roce 2000 rozsáhlou retrospektivu Jiřího Koláře. Před několika lety se k jeho dílu vrátila ve Veletržním paláci znovu, a to výstavou Korespondáž, zaměřenou na jeho inspirativní komunikaci s mladou francouzskou adeptkou žurnalistiky Beatricí Bizot, probíhající v polovině 80. let. K výrazným osobnostem, jako je Jiří Kolář, je ovšem třeba vracet se stále znovu a hledat možnosti, jak pohled na ně zbavit stereotypů a jak prostřednictvím rozmanitých úhlů pohledu uchopit jejich mnohotvárné dílo.

Sbírková expozice Umění Asie je momentálně uzavřena. Ještě v tomto roce budou sbírky částečně zpřístupněny formou otevřeného depozitáře ve Veletržním paláci, než se přemístí do galerijních prostor na Hradčanském náměstí.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Ne 22. 7.
15.00 Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s galerijní pedagožkou Monikou Švec Sybolovou 			R

Ne 5. 8.
15.00 Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s galerijní pedagožkou Markétou Čejkovou				R

St 8. 8.
16:30	Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s historičkou umění a asistentkou kurátorek výstavy Adélou Procházkovou v anglickém jazyce		R

St 15. 8.
17.30	Eva Krátká – Jiří Kolář a okruh umělců vizuální poezie
přednáška

Út 21. 8. 
Den volného vstupu 
15.00 Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s historičkou umění Alicí Němcovou			R

16.30 Já zírám jen a zachovávám klid (ruská okupace v české písni) 
Srpen 1968 byl posledním historickým datem, na které česká společnost reagovala písněmi. Po padesáti letech se zdá, že je čas opět si je spolu s dalšími svědectvími osvěžit v paměti. 
U klavíru zpívají Barbora Šupová, Markéta Potužáková a Přemysl Rut.


Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu vzdelavani@ngprague.cz nebo 224 301 003.
__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77
Termín: 14. 3. 2017 – 19. 1. 2019
Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.
Vstupné: 120 Kč / 60 Kč 

__________________________________________________________________________

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz
Termín: 16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Pro Národní galerii v Praze připravila Katharina Grosse velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a strukturální médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu pozdních dvacátých let. Wunderbild  je architektonický, prostorový obraz, který divák zabydluje vlastním tělem a myslí.

Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma
Termín: 16. 2. 2018 – 9. 9. 2018
Zatímco v prvním patře Veletržního paláce proběhne retrospektiva Marii Lassnig (1919–2014), osmá kapitola Moving Image Department tuto plodnou rakouskou umělkyni představí jakožto experimentální filmařku. 

Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez
Termín: 16. 2. 2018 – 9. 9. 2018
Poetry Passage#6 se zamýšlí nad úsporností slov a nedostatečností sémantiky a současně zkoumá politiku reprezentace a gramatiku afektu. Český umělec Radek Brousil se zabývá obrazovou poezií nereprezentovatelného a neviditelného.

Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam Budak 
Termín: 16. 2. 2018 – 9. 9. 2018
Studium formy, materie a struktury a experimentování s nimi představují prostředek, s jehož pomocí umělkyně vnímá, interpretuje a realizuje myšlenky a pocity související s časoprostorem. Obrazy a formy z kreseb, filmů, textilií, plastik a fotografií jsou výsledkem dlouhého pracovního procesu podněcujícího dialog mezi pozorováním světa a abstraktností vnímání, jenž rozhoduje o tom, co chápeme jako přítomné či nepřítomné, jako celek či fragment, jako odpad či stopu v přírodních i lidmi vytvořených prvcích. 

Koudelka: De-creazione
Termín: 22. 3. 2018 – 23. 9. 2018
Soubor fotografií s názvem De-creazione vytvořil fotograf Josef Koudelka pro první prezentaci Svaté stolice na 55. Bienále v Benátkách v roce 2013.

Konec zlatých časů
Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze
Termín: 24. 4. 2018 – 15. 7. 2018
V roce 2018 uplyne 100 let od úmrtí dvou významných osobností umění přelomu 19. a 20. století – Gustava Klimta (1862–1918) a Egona Schieleho (1890–1918). Komorní výstava představí nejen Klimtův vliv na Egona Schieleho, který byl jeho žákem, historii jednotlivých děl, ale nově je také zasadí do kontextu tvorby jejich známých i dnes pozapomenutých současníků z vídeňské umělecké scény.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Momentálně uzavřena v 1., 2. a 3. patře. Ve 4. patře je expozice přístupná. Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. století proběhne dne 28. října 2018 v návaznosti na oslavy stého výročí od založení Československa.

DOPROVODNÝ PROGRAM 
NE 15. 7.
15.00	Komentovaná prohlídka – Klimt a Vídeň kolem roku 1900
s kurátorkou Olgou Uhrovou

Po 9. 7. – Pá 13. 7. 
10.00–16.00 Letní ateliér: Storytelling – vyprávění příběhů
letní ateliér pro 13+ let, odborné vedení: Klára Domlátilová, Kateřina Sechovcová
Cena: 2 300 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

Po 16. 7. – Pá 20. 7. 
10.00–16.00 Storytelling – vyprávění příběhů
letní ateliér pro 14+ let, odborné vedení: Lucie Fryčová, Dagmar Chocholáčová	R 
Cena: 2 300 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

Út 17. 7.
10.00–18.00 Tantehorse – Performance k výstavě Kathariny Grosse
v Korzu Veletržního paláce 

Po 20. 8. – Pá 24. 8. 
10.00–16.00 Galerie jako jeviště
letní ateliér pro 14+ let, odborné vedení: Jana Machalíková, Barbora Šupová	R 
Cena: 2 300 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná


