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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE


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

Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00 / palác Kinských denně včetně pondělí 10.00–18.00

Vstupné pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský 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 skryté: Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze
Termín: 24. 2. 2017 – 17. 9. 2017
Výstava nabízí atraktivní formou přímo v prostorách sbírkové expozice výsledky průzkumu přípravného rozvrhu deskových maleb, tzv. podkresby. Návštěvníci tak budou moci nově objevovat známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů. 

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
Zahrada za svatyněmi 
červen–srpen: 9.00–19.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00
listopad–únor: 10.00–16.00
Zahrada při severní bráně
červen–srpen: 9.00–22.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00 
listopad–únor: 10.00–16.00

DOPROVODNÝ PROGRAM
ST 19. 4. 	
16.30
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy
Cena: 100/70 Kč / Rezervace ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216

SO 29. 4.   
10.30–13.00 a 14.30–17.00
Víkend: Pod povrchem aneb deskový obraz krok za krokem 
dílna pro děti 4–15 let a rodiče
Cena: 110 Kč / Rezervace ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216

Víkendové výtvarné dílny nabízejí výjimečná setkání s originály výtvarných děl v Národní galerii v Praze a kromě inspirace i zážitek z vlastní tvorby. Výtvarné aktivity jsou připraveny pro děti od 4 do 15 let a jsou navrženy tak, aby bavily i dospělý doprovod. Pracovní listy k výstavě jsou k zakoupení v pokladně.

Na objednávku
Objednejte si komentovanou prohlídku expozice či program pro školní a zájmové skupiny.

Informace a rezervace: ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216


Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 224 810 758
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč / snížené 80 Kč

VÝSTAVA
Gerhard Richter
Termín: 26. 4. 2017 – 3. 9. 2017
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institutem v Praze představí retrospektivní výstavu německého umělce Gerharda Richtera.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění Asie
Expozice představuje nejvýznamnější soubory asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze, k nimž patří archaické čínské umění, buddhistické sochařství, tibetské obrazy a plastiky, umělecké památky z Indie a jihovýchodní Asie, čínská a japonská keramika, čínská i japonská malba a grafika nebo díla pocházející z islámské kulturní oblasti.
Obraz a kaligrafie
Termín: 7. 3. – 4. 6. 2017
Tematická obměna sbírkové expozice se tentokrát zaměřuje na význam písma a kaligrafie v asijských kulturách.

DOPROVODNÝ PROGRAM
SO 1. 4.
15:00 
Kaligrafická performance s paní Šigecu Šinoharou
Ve sbírkové expozici Umění Asie
Cena: 80 Kč / 50 Kč Rezervace: asiaedu@ngprague.cz

ÚT 4. 4.
16.30 
Japonské umění 17.–19. století
Komentovaná prohlídka v rámci cyklu Od gotiky po secesi s ředitelkou Sbírky umění Asie a Afriky Markétou Hánovou  
Cena: 110/80 Kč

Informace a rezervace 
asiaedu@ngprague.cz / 220 397 271

NE 30. 4. 
15.00	
Gerhard Richter
komentovaná prohlídka výstavy
Cena: k platné základní vstupence zdarma / cca 60 min

Informace a rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003



Šternberský palác

Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 233 090 570
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
After Rembrandt: Michaela Maupicová 
Termín: 22. 9. 2014 – 30. 4. 2017
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně prezentují díla současných autorů – od 10. 1. obraz Michaely Maupiucové – vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

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

NE 9.4. 
10.30–17.30 
Akvarel pro pokročilé: Velikonoční akvarelová dílna 
Zaměříme se tematicky na velikonoce, zkusíme si namalovat velikonoční zátiší,  ale také  přání či pohlednice, se kterými můžeme obdarovat naše blízké.  Budeme pracovat ale i v abstraktnějších formách a zkoušet různé experimenty - propichování papíru, používání  vykrývací tekutiny či  obtisky různých materiálů nebo našeho těla.
 Vaší lektorkou bude odbornice na tuto techniku Marie Ladrová, absolventka pražské AVU.
Lektoři: Jitka Handlová, Marie Ladrová / Kapacita: 12 osob
Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné i materiál) / Rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542

SO 22.4.	
14.00
Víkend: Hradčanské paláce
Sobotní dílna pro děti (6–13 let) a rodiče
Šternberský palác je tichý. Z Hradčanského náměstí i neviditelný. Je však plný příběhů. Hostí obrazy a sochy, sám uměleckým dílem. Okouzluje svou architekturou, exotickými salonky, nástěnnými malbami, výhledy. Nadechneme se tohoto kouzelného místa. V roli současného architekta vytvoříme stavbu – instalaci – pavilon. Kde? Třeba v zákoutí tajemné zahrady. 
Lektoři: Alena Kingham, Anna Chmelová
Cena: 90 Kč / Rezervace: ssueduc@ngprague.cz / 233081721

ČT 27.4.	
16.30
Face to face
Zveme vás na setkání s Michaelou Maupicovou, autorkou další umělecké reflexe v rámci projektu After Rembrandt. Umělkyně vám představí své dílo, které je umístěno naproti Rembrandtova Učence v expozici Šternberského paláce.
Cena: 80 Kč / 50 Kč / Místo setkání: 2. patro Šternberského paláce před  obrazem Rembrandta


Komentované prohlídky a programy s výtvarnou aktivitou pro školy
Cena:  40 Kč / žák pro skupiny 20 a více osob. 800 Kč / 1 skupina menší než 20 osob. Rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542.

Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
Pracovní listy pro děti Za Pannou Marií (3–6 let) a Dívej se, hledej a najdeš (7–11 let) 
k vyzvednutí v ateliéru ve 2. patře.

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové expozice. 
Cena za výklad: 600 Kč pro skupinu do 10 osob. 800 Kč pro skupinu 11–20 osob. 40 Kč za osobu pro skupinu 21–25 osob. Cizojazyčný výklad 1 200 Kč pro skupinu do 15 osob. Cizojazyčný výklad 1500 Kč pro skupinu 16–25 osob. Délka trvání: cca 60 min.

Informace a rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542

Komentované prohlídky a programy s výtvarnou aktivitou pro školy
Cena:  40 Kč / žák pro skupiny 20 a více osob. 800 Kč / 1 skupina menší než 20 osob. Rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542.


Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové expozice. 
Cena za výklad: 600 Kč pro skupinu do 10 osob. 800 Kč pro skupinu 11–20 osob. 40 Kč za osobu pro skupinu 21–25 osob. Cizojazyčný výklad 1 200 Kč pro skupinu do 15 osob. Cizojazyčný výklad 1500 Kč pro skupinu 16–25 osob. Délka trvání: cca 60 min.

Informace a rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542


VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: denně 10.00–18.00

VÝSTAVA
František Skála Jízdárna
Termín: 10. 3. 2017 – 3. 9. 2017
Výstava Františka Skály představí převážně práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. V autorské architektonické a výstavní koncepci, vycházející z prostoru Valdštejnské jízdárny, chce umělec připravit divákovi komplexní zážitek.
Vstupné: základní 200 Kč / snížené 100 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM

SO 1. 4. 
18.00 
Křest katalogu výstavy František Skála Jízdárna a otevření PRASTÁNKU na Malostranském náměstí, prodejny standartního a uměleckého zboží v originálních kombinacích

NE 9. 4. 
15.00	
František Skála Jízdárna
komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Tomášem Pospiszylem	
Cena: k platné základní vstupence zdarma / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 60 min

NE 23. 4. 
15.00
František Skála Riding School
guided tour with curator Tomáš Pospiszyl / For reservation please contact 
Entrance fee: with valid basic ticket for free / Reservation: vzdelavani@ngprague.cz / 60 min

NE 23. 4. 
14.00–16.30	
Víkend pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě František Skála Jízdárna s lektorkami Olgou Pětivokou a Idou Muráňovou 
Cena: k platné snížené vstupence zdarma / osoba starší 4 let


Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

VÝSTAVA
Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě
Termín: 14. 3. 2017 – 11. 6. 2017
V 17. století náležel Řím mezi nejvýznamnější kulturní centra tehdejší Evropy. Věhlas, kterému se papežská metropole těšila, lákal zástupy umělců z mnoha evropských zemí. Mezi nejpočetnější komunity náleželi Francouzi. V jejich středu působily význačné osobnosti dobové výtvarné scény, jakými byli malíři Simon Vouet, Nicolas Poussin nebo Claude Lorrain.

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.

Barokní umělecké řemeslo 
Ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

SO 8. 4. 
11.00 
Jan Kupecký (1666–1740): pictor famosus 
Přednáška představí dílo již ve své době velmi vyhledávaného portrétisty Jana Kupeckého. Připomene jeho životní pouť, která je do značné míry odrazem jeho českobratrské víry, a přiblíží významné ukázky jeho tvorby, spjaté s Itálií, Vídní a Norimberkem.
Cyklus přednášek Mistři evropského umění, přednášky s projekcí jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů. Přednáší Marcela Vondráčková.
Cena: 120 Kč / 60 Kč / Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Schwarzenberského paláce

ÚT 18. 4. 
16.30 
Ignác František Platzer 
Přednáška s dataprojekcí kurátora Sbírky starého umění Tomáše Hladíka k 300. výročí narození významného sochaře I. F. Platzera
Cena: 80/50 Kč / Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Schwarzenberského paláce / 90 min


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.

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky. 
Cena za výklad: 600 Kč pro skupinu do 10 osob. 800 Kč pro skupinu 11–20 osob. 40 Kč za osobu pro skupinu 21–30 osob. Cizojazyčný výklad 1 200 Kč pro skupinu do 15 osob. Cizojazyčný výklad 1500 Kč pro skupinu 16–25 osob. Cizojazyčný výklad 75 Kč za osobu pro skupiny 26–30 osob. Délka trvání: cca 60 min.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2016 - 2017 najdete na www.ngprague.cz.

NAROZENINY V GALERII
Netradiční program, během kterého děti mohou oslavit své narozeniny. Promění se v postavy z uměleckých děl, prohlédnou si expozici a zahrají hry. Pro starší děti nabízíme program „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „Zvířátka u Orfea“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. 
Informace a rezervace: ssueduc@ngprague.cz / 233 081 720 



Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

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.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Expozice umění 19. století v Salmovském paláci představuje nejvýznamnější díla malířství a sochařství období od klasicismu k romantismu. Vybraná kolekce, doplněná o reprezentativní zápůjčky z významných institucí a soukromých sbírek, je koncipovaná v chronologické linii do stylových, tematických a autorských celků.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové expozice. 
Cena za výklad: 600 Kč pro skupinu do 10 osob. 800 Kč pro skupinu 11–20 osob. 40 Kč za osobu pro skupinu 21–30 osob. Cizojazyčný výklad 1 200 Kč pro skupinu do 15 osob. Cizojazyčný výklad 1500 Kč pro skupinu 16–25 osob. Cizojazyčný výklad 75 Kč za osobu pro skupiny 26–30 osob. Délka trvání: cca 60 min.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Pro střední školy nabízíme programy Klasicismus a romantismus a Romantismy v umění.
Cena za program: 1000 Kč za skupinu do 20 žáků, 50 Kč/1 žák při počtu 20 – 25 žák. Délka trvání: cca 120 min..


Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 250 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

VÝSTAVY
Magdalena Jetelová – Dotek doby
Termín: 17. 3. 2017 – 31. 8. 2017¨
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená speciálně pro Národní galerii v Praze, promění Malou dvoranu Veletržního paláce v rozšířené pole, které návštěvníkovi galerie umožní bezprostřední setkání s autorčiným způsobem myšlení a práce.

Aj Wej-wej. Zákon cesty
Termín: 17. 3. 2017 –  7. 1. 2018
Národní galerie v Praze představí zbrusu novou monumentální instalaci, kterou slavný čínský umělec vytvořil speciálně pro působivý interiér Velké dvorany Veletržního paláce jako první z plánované série děl vyjadřujících postoje konkrétních umělců.

Epos 257. Retroreflexe
Termín: 17. 3. 2017 –  4. 6. 2017
Pro Národní galerii v Praze připravil Epos 257 projekt s názvem Retroreflexe, který propojuje veřejný prostor s prostorem galerijním. Pro kolemjdoucího chodce se otevře prostor korza Veletržního paláce a vznikne pomyslné okno ze světa ulice do prostoru galerie.

Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice
Termín: 17. 3. 2017 – 11. 9. 2017
Pavlína Dundálková pro Prezidentský salonek připravila mnohovrstevnatou instalaci reagující na komplikovanou společenskou a politickou situaci dneška. Komentuje v ní eskapistické tendence současnosti i minulosti, využívá k tomu iluzivní instalaci, koláž, keramické objekty, ale i video.

Otisky vědění. Řeč keramiky
Termín: 17. 3. 2017 – 27. 8. 2017
Výstava připravená společně s umělci Aj Wej-wejem a Edmundem de Waalem, která se zaměřuje na materiál dlouho považovaný pouze za jedno z odvětví uměleckořemeslné tvorby. Dělo se tak neprávem, neboť i keramika pracuje s poznáním shromažďovaným po tisíce let a úzce provázaným s dějinami umění, jež tvůrci v průběhu věků znovu a znovu zasazují do nových souvislostí.

Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka
Termín: 17. 3. 2017 – 11. 9. 2017 
Sedmá kapitola Prostoru pro pohyblivý obraz představuje provokativní a výjimečné vybočení z nastoupeného kurzu. Ve středu pozornosti tentokrát nebude pohyblivý obraz, jeho nepřítomnost, vizuální prázdnota či očekávání pohybu (obrazu). Generátorem pohyblivého obrazu, nabízejícím imaginární obraz neboli přelud ve formě propojení zvuku a světla, tu totiž bude samotná sedmá kapitola.

Poetry Passage#5: L'esprit des poètes officiels et crochus
Termín: 17. 3. 2017 – 11. 9. 2017 
Henri Chopin, Ladislav Novák
Poetry Passage#5 L'esprit des poètes officiels et crochus navazuje na předchozí Passage nazvanou I Am the Mouth, přičemž rozvíjí významy v souladu s rozechvělým hlasem z videa Agnieszky Polské.

Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980
Termín: 17. 3. 2017 – 27. 8. 2017
Národní galerie v Praze si váží možnosti představit v evropské premiéře výjimečný cyklus velkoformátových černobílých fotografií Fotosyntéza 1978–1980 od uznávaného japonského fotografa Keiičiho Tahary. 

Olafur Eliasson: Zelené světlo
Termín: 17. 3. 2017 – 2. 4. 2017
Projekt Zelené světlo iniciovaný v roce 2016 dánsko-islandským umělcem Olafurem Eliassonem ve spolupráci s vídeňským muzeem Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) reaguje na situaci, v níž dochází ke společenské transformaci, k vysídlování a migraci.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století. Součástí expozice je také sbírka francouzského umění 19. a 20. století a expozice zahraničního umění 20. století.


DOPROVODNÝ PROGRAM 

NE 2. 4. 
14.00–16.30	
Víkend: Dotek krajiny
dílna pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě Magdaleny Jetelové – Dotek doby s lektorkami Dagmar Chocholáčovou a Olgou Pětivokou
Cena: 80 Kč / osoba od 4 let (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.00	
Magdalena Jetelová – Dotek doby 
komentovaná prohlídka s umělkyní a vedoucí Ateliéru intermediální tvorby I Akademie výtvarných umění v Praze Milenou Dopitovou a kurátorkou a ředitelkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Milenou Kalinovskou 
Cena 80 Kč / 50 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ÚT 4. 4.
15.30–17.30	
Ateliér (10–16 let)
Rozmanité výtvarné aktivity inspirované vystavenými originály umělecký děl. Kresba, malba, grafika, sochařství, fotografie i multimediální techniky. Omezená kapacita ateliérů zaručuje individuální přístup k dětem.
Cena: 150 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

16.30	
Aj Wej-wej. Zákon cesty, Magdalena Jetelová – Dotek doby
komentovaná prohlídka aktuálních výstav pro pedagogy	 
Cena: zdarma / 60 min / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz 

ST 5. 4.
15.30–16.45	
Pohyblivé obrazy
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 6. 4.
10.15–11.30	
Pohyblivé obrazy
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Pohyblivé obrazy
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)


18.00–22.00 MÁME OTEVŘENO
18.00	
Magdalena Jetelová – Dotek doby
komentovaná prohlídka s umělcem a vizuálním aktivistou Federicem Díazem a kurátorkou a ředitelkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Milenou Kalinovskou
Vstup zdarma / 60 min / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

19.30–21.00	
Na cestě s uprchlíky
Dokumentární fotograf Antonio Cossa, který pochází z Mozambiku a žije v Praze, představí realitu života na útěku. Vyprávění spojené s prezentací fotografií se zaměří na příběhy uprchlíků a zažité situace z hranic Evropské unie.
V českém a anglickém jazyce / Vstup zdarma 

NE 9. 4. 
14.00–16.30 
Víkend: Slyšet hluk ulice
dílna pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě Introducing – Pavla Dundálková s Terezou Jursovou a Martinem Hrubým
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.00	
Aj Wej-wej. Zákon cesty, Magdalena Jetelová – Dotek doby
komentovaná prohlídka aktuálních výstav s umělcem a galerijním pedagogem Martinem Hrubým
Cena 80 Kč / 50 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ÚT 11. 4.
15.30–17.30	
Ateliér (10–16 let)
Rozmanité výtvarné aktivity inspirované vystavenými originály umělecký děl. Kresba, malba, grafika, sochařství, fotografie i multimediální techniky. Omezená kapacita ateliérů zaručuje individuální přístup k dětem.
Cena: 150 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 12. 4.
15.30– 16.45	
Pozor, křehké!
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům k dílům Pavly Dundálkové s lektorkou Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 13. 4.
10.15–11.30 	
Pozor, křehké!
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům k dílům Pavly Dundálkové s lektorkou Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Pozor, křehké!
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům k dílům Pavly Dundálkové s lektorkou Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 18. 4.
15.30–17.30	
Ateliér (10–16 let)
Rozmanité výtvarné aktivity inspirované vystavenými originály umělecký děl. Kresba, malba, grafika, sochařství, fotografie i multimediální techniky. Omezená kapacita ateliérů zaručuje individuální přístup k dětem.
Cena: 150 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 19. 4.
15.30–16.45	
Konečně nekonečno
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k instalaci Michelangela Pistoletta s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 20. 4.
10.15–11.30	
Konečně nekonečno
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k instalaci Michelangela Pistoletta s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Konečně nekonečno
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k instalaci Michelangela Pistoletta s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

16.30	
Magdalena Jetelová – Dotek doby
komentovaná prohlídka v německém jazyce s lektorkou Pavlou Černochovou
Cena 80 Kč / 50 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ÚT 25. 4.
15.30–17.30	
Ateliér (10–16 let)
Rozmanité výtvarné aktivity inspirované vystavenými originály umělecký děl. Kresba, malba, grafika, sochařství, fotografie i multimediální techniky. Omezená kapacita ateliérů zaručuje individuální přístup k dětem.
Cena: 150 Kč / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 26. 4.
9.30–16.00	
Integrace jako výzva 
seminář o integraci na lokální úrovni
Integrace cizinců a lidí s uprchlickou zkušenostní je důležitou výzvou současnosti. Seminář je určen pro samosprávy a neziskové organizace. O zkušenostech s integrací budou referovat hosté z Německa a České republiky. Program se koná ve spolupráci s Nadací Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kanceláří v Praze.
V českém a anglickém jazyce / Vstup zdarma / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

15.30–16.45	
Doteky
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k instalaci Magdaleny Jetelové s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 27. 4.
10.15–11.30
Doteky
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k instalaci Magdaleny Jetelové s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

10.15–11.30
Doteky
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k instalaci Magdaleny Jetelové s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové 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.

Informace a rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

Samoobslužné aktivity pro děti a rodiče 
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 2,5–5 let. Hry si můžete zdarma zapůjčit kdykoli během otevírací doby na pokladnách Veletržního paláce.

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové 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.




