NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Denně mimo pondělí 10–18.; 17. 5. Mezinárodní den muzeí a galerií 2015
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. Od 22. 4. do 27. 9.

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

Víkendová symbolistní odpoledne (komentované prohlídky, čtení)
Čas: 15.00 / Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 30–60 min. 

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

6. 5. středa	16.00		Francouzské a německé vlivy na český symbolismus
				komentovaná prohlídka s historičkou umění Kristýnou Brožovou
17. 5. neděle	14.00 - 16.30	Svět za zrcadlem
				otevřený ateliér pro děti a rodiče, Anežský klášter 
		15.00		Bytosti mezi nebem a zemí
komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Ježkovou
		17.00		Orbis pictus, diskuse o symbolu v obrazu a v tanci tance 
s Petrem Vacíkem  Monikou Sybolovou, divadlo PONEC
20. 5. středa	16.00   		Tajemné dálky
komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Otto M. Urbanem
23. 5. sobota	15.00		Předtuchy. čtení ze symbolistních próz a básní Josefa K. Šlejhara, Jana Opolského a Františka Kavána, Jaromír Typlt
26. 5. úterý	19.30   		Současní básníci a symbolismus přelomu století
přednáška, čtení a diskuse, Petr Borkovec, básnící z okruhu Fra a Monika Sybolová, kavárna Fra
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:
Umění starověku ze sbírek Národní galerie v Praze, Národního muzea a Karlovy univerzity a 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. 

Mezinárodní den muzeí a galerií 2015 / 17. 5.
17. 5. neděle 	11.00 - 17.00 	Orientální náměty na textilu / otevřený výtvarný ateliér
Lektor: Hana Vinklárková a Jiří Bouma
Interaktivní výtvarná dílna ve II. patře paláce Kinských. 
Vyzkoušíme si některé techniky na textilních materiálech. Domů si bude moci odnést barevný suvenýr s espritem východního umění.
17. 5. neděle 	14.00 - 14.30  	UMĚNÍ ASIE.../ komentovaná prohlídka
Přednáší: Petra Polláková

23. 5. sobota 	14.00 - 17.00 	PIVOŇKA - KRÁLOVNA ČÍNSKÝCH KVĚTIN / výtvarná dílna
Přednáší: Petra Polláková
Lektor: Klára Stodolová
místo: Botanická zahrada HMP v Troji
V rámci výtvarného odpoledne v Botanické zahradě HMP v Troji se dozvíte základní informace o pivoňkách z botanického hlediska a o jejich symbolice v čínském umění a literatuře. V překrásném prostředí Pivoňkové louky proběhne výtvarný plenér pod vedením umělkyně Kláry Stodolové, která se profesionálně věnuje akvarelové malbě a tematice květin.


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.

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. Od 7. 4. do 5. 7.

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

DOPROVODNÝ PROGRAM
16. 4.	15.00 komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Šámalem. Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 45–60 min.

17. 5. neděle	13.00		Umění 19. století očima kurátora a kustoda
				komentovaná prohlídka
		15.00 - 17.00	Kurz znalectví, Umělecká litina (Jana Bělová) 		R 
zámek Troja
Doba trvání: 120 min. (s přestávkou) / Den a čas: neděle, 15.00 / Cena: předplatné za 9 setkání 4 500 Kč. Přednostně bereme předplatitele. V případě volných míst je jednotlivé vstupné 550 Kč. / Rezervace nutná na sybolova@ngprague.cz

19. 5. úterý	16.00		Umění 19. století od klasicismu k romantismu
komentovaná prohlídka pro pedagogy s galerijní pedagožkou Monikou Sybolovou
24. 5. neděle	15.00 - 17.00	Kurz znalectví, Ludvík Kohl (Michal Šimek)     		R

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:
Agostino Carracci – Umění grafiky 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

Speciální akce
Mezinárodní den muzeí a galerií 2015
17. 5. neděle	15.00 		Vítejte ve Schwarzenberském paláci!
Vybraná díla z expozice Baroko v Čechách vám jako tradičně představí studenti gymnázia Jana Keplera v Praze 6.
		11.00 - 18.00 	Sgrafitové království
Samoobslužný výtvarný ateliér pro malé i velké návštěvníky inspirovaný renesančními sgrafity, které zdobí Schwarzenberský palác.
Pracovní listy pro děti (Návštěva v ptačí říši a Cesta barokem s věrným přítelem) - k vyzvednutí u vstupu do Schwarzenberského paláce
 
Vstup i programy zdarma
Programy pro školní a zájmové skupiny
 
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2014/15 najdete na http://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_schwpmail.pdf nebo ji na požádání zašleme e-mailem.

 
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 předemmailto:ssueduc@ngprague.cz
mailto:ssueduc@ngprague.cz

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

PROGRAMY PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ
Mistři evropské malby XI. díl   - pokračování  sobotního cyklu přednášek s dataprojekcí
16. 5. sobota	11: 00   Rembrandtův žák Christoph Paudiss (1625?-1666) 		
Martina Jandlová
30. 5.  sobota	11: 00  Jacopo Pontormo(1494-1556) a raný manýrismus ve Florencii   
Petr Přibyl
Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání : přednáškový sál 2. patro
 
Zahradní plenér v Šternberském paláci
pro mládež od 13 let a dospělé
16.5. sobota     	11.00 – 17.00
17.5. neděle    	10.00 – 17.00
Dvoudenní plenérový workshop určený těm, co se chtějí od základu seznámit s technickým postupem malíře. Program:
Sobota - sestavení napínacích rámů, napnutí plátna, šepsování. Výběr motivu, skica.
Neděle -  ukázka holandské krajinomalby v expozici, práce na  vlastním obraze, podmalba, kompozice atd. pod vedením lektorů z AVU.
Maximální počet zúčastněných 12, minimální počet 8.
Rezervace nutná minimálně 14 dní předem na handlova@ngprague.cz nebo na čísle 220514598. Pro rezervaci prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození, telefon.
Cena: 600 Kč za osobu včetně veškerého materiálu (napínací rámy / 50x70 /, plátno, šeps, zapůjčení polních stojanů, tempery,  základní akrylové barvy, rudky, uhel, inkoust, tuš, papíry na skici). Způsob platby bude sdělen při rezervaci! Jeden rodič jako doprovod – bez poplatku. / Místo setkání: vestibul Šternberského paláce
 
SPECIÁLNÍ AKCE
Mezinárodní den muzeí a galerií 2015
vstup i program zdarma
Komentované prohlídky:
17.5.  neděle	10:30 	Malíř zátiší Georg Flegel
          		11:30 	Spolupracovník P.P.Rubense Frans Snyders
Doba trvání: cca 30 min. / Místo setkání: vestibul paláce
 
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných.
Cena: česky 600 Kč/hod./skupina do 20ti 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

 
Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi
31. 5. neděle  	10.30–12.30 (děti 6–9 let) a 	Před dávnými a dávnými časy
Znovuobjevte s námi prastaré příběhy o pomstě, lsti i obětování, ale také o lásce, zázracích a odpuštění. Starozákonní příběhy se vyprávějí po celé generace. Drama a napětí v nich rozhodně nechybí a o tom, že nás oslovují i dnes, se přesvědčíme na naší dílně. Jak asi vypadali tehdy lidé a jak přemýšleli? Lišily se životy lidí před mnoha staletími od našich? V ateliéru pak dáme našim představám konkrétní výtvarnou podobu a příběhy probudíme.
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 Šternberského paláce
		14.00–16.00 (děti 9–13 let) 	Před dávnými a dávnými časy
 
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.
 
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

Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
VÝSTAVA: 
Večerníček „česká animovaná tvorba" Od 30. 5. do 27. 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 Od 20.5. do 14.6.
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou. Do 3. 5.
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m². Do 17. 5.
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze. Do 24. 5.
Gustav Klimt: Dáma s rukávníkem. Do 31. 5.
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.

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

5. 5. úterý	16.00		Vetřelci a volavky 
				dokumentace, popularizace a ochrana soch ve veřejném prostoru z období normalizace
				přednáška sochaře a teoretika umění Pavla Karouse	R*   
6. 5. středa 	16.00 - 15.15	SNY AŽ DO NEBE
				herna pro děti od 1,5 roku do 5 let k výstavě Jan Kaplický: Výkresy
		16.00 - 17.30	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
7. 5. čtvrtek	10.15 - 11.30	SNY AŽ DO NEBE
				herna pro děti od 1,5 roku do 5 let k výstavě Jan Kaplický: Výkresy
		15.30 - 16.45	SNY AŽ DO NEBE
				herna pro děti od 1,5 roku do 5 let k výstavě Jan Kaplický: Výkresy
		15.30 - 17.00	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
		16.00		Hnutí Dada a surrealismus v evropském umění
					přednáška galerijní pedagožky Anny Maixnerové    	R       
12. 5. pátek	16.00		Vetřelci a volavky 
					plastika 70. a 80. let ve veřejném prostoru, komentovaná prohlídka sochaře a teoretika umění Pavla Karouse                    				R*   
13. 5. středa	16.00 - 17.15	Otevřená výtvarná herna ATELIÉR, DÍLNA, SKLAD…
inspirovaná instalací Ateliér Zbyňka Sekala
Pro děti od 1,5 roku do 5 let
Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: KORZO
		16.00 - 17.30	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
16.00			Vetřelci a volavky 
					plastika 70. a 80. let ve veřejném prostoru, komentovaná prohlídka sochaře a teoretika umění Pavla Karouse                    				R*  
14. 5. čtvrtek	10.15 - 11.30	Otevřená výtvarná herna ATELIÉR, DÍLNA, SKLAD…
		15.30 - 16.45	Otevřená výtvarná herna ATELIÉR, DÍLNA, SKLAD…
		15.30 - 17.00	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
		16.00		Nová figurace a abstraktní expresionismus
					přednáška historičky umění Jitky Šosové		R*       
		19.30 - 20.30	Francine Houben, Mecanoo (Holandsko): Lidé, místo a účel — architektura s nádechem lidskosti
				místo konání: Studio Hrdinů
				součástí přednáškového cyklu Architektky realizovaného ve spolupráci Národní galerie v Praze a KRUH o. s.
17. 5. neděle 	Mezinárodní den muzeí a galerií 
10.15 - 17.15	Portrét a figura podle mistrů
		výtvarný kurz pro studenty a dospělé       		R
11.00 - 12.00	Oskar Kokoschka a Praha
				komentovaná prohlídka s Markétou Ježkovou
		14.00 - 17.00	O. K. škola vidění
				Rezervace není nutná. Cena: vstup volný / Den galerií a muzeí
		14.00 - 15.00	Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
				komentovaná prohlídka s autory expozice Martinem Hejlem a Lenkou Hejlovou (ateliér KOLMO)
		15.00 - 16.00	Ateliér Sekal s Lenkou Pastyříkovou
				komentovaná prohlídka
		16.00 - 17.00	Oskar Kokoschka a Praha s Bronislavou Rokytovou
				komentovaná prohlídka výstavy s její autorkou Bronislavou Rokytovou
		17.00 - 18.00	Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze
				komentovaná prohlídka 1. části cyklu s Janem Kratochvílem
19. 5. úterý	16.00   		Abstrakce i ideologická reprezentace - umění jako součást architektonického díla
architektonická procházka s galerijním pedagogem Oldřichem Bystřickým        							R*  
		16.00		Keith Holz: Oskar Kokoschka v Československu: soukromý život veřejného umělce 
přednáška amerického historika umění
20. 5. středa	16.00 - 17.15	Otevřená výtvarná herna STĚNY OBMĚNY
				inspirovaná dílem Vladimíra Boudníka
Herna pro děti od 1,5 roku do 5 let
Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: KORZO
		16.30 - 17.30	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
		16.00   		Abstrakce i ideologická reprezentace - umění jako součást architektonického díla
architektonická procházka s galerijním pedagogem Oldřichem Bystřickým        							R*  
21. 5. čtvrtek	10.15 - 11.30	Otevřená výtvarná herna STĚNY OBMĚNY
		15.30 - 16.45	Otevřená výtvarná herna STĚNY OBMĚNY
		15.30 - 17.00	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
			16.00		Informel a pop-art
přednáška historičky umění Jitky Šosové  		R   
24. 5. neděle	10.15 - 17.15	Portrét a figura podle mistrů
výtvarný kurz pro studenty a dospělé  			R
26. 5. úterý	16.00   		Zapomenuté umění: mozaiky, reliéfy a plastiky v pražském metru
architektonická procházka s galerijním pedagogem Oldřichem Bystřickým  							R*  	
27. 5. středa	16.00 - 17.15	Otevřená výtvarná herna NAD
				inspirovaná výstavou Kokoschka a Praha 
Herna pro děti od 1,5 roku do 5 let
Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: KORZO
		16.00 - 17.30	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
16.00   		Zapomenuté umění: mozaiky, reliéfy a plastiky v pražském metru
architektonická procházka s galerijním pedagogem Oldřichem Bystřickým  							R*  
28. 5. čtvrtek	10.15 - 11.30	Otevřená výtvarná herna NAD
		15.30 - 16.45	Otevřená výtvarná herna NAD
		15.30 - 17.00	Výtvarný ateliér pro děti od 6 do 10 let    		R
16.00   		Minimalismus, konceptuální umění a op-art
přednáška historičky umění a kritičky Terezy Jindrové 	R  
30. 5. – 31. 5. 			ART TOUR PLZEŇ 2015
umělecký výlet Kurzu dějin umění pro pokročilé, Monika Sybolová, Milan Dospěl, Alena Křížková, Pavla Černochová, Denisa Bytelová	R
31. 5. neděle	16.00 		Oskar Kokoschka a Praha
komentovaná prohlídka s galerijní pedagožkou

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
 
Kurz dějin umění pro pokročilé
Doba trvání: 90 – 120 min. (s přestávkou) / Den a čas: úterý nebo středa, 16.00 / Cena: předplatné za 31 přednášek základní 4 100 Kč, pro pedagogy 3 500 Kč a 3 000 Kč pro studenty a seniory nad 65 let. 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.
 
Základy dějin umění
Den a čas: sobota nebo neděle, 11.00 – 16.20 / Cena: předplatné 7 200 Kč za 24 setkání (89 hodin, 6 komentovaných prohlídek v délce 90 min., 1 komentovaná prohlídka v délce 60 min., přehledné studijní materiály, malé občerstvení a závěrečné konzultace). Předplatné lze rozdělit na 2 splátky / 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.
 
Otevřená výtvarná herna pro děti (1,5 - 5 let)
Odborné vedení: Klára Hušková Smyczková, Michaela Trpišovská, Barbora Škaloudová
Doba trvání: středa 16.00 – 17.15 nebo čtvrtek dopoledne 10.15 – 11.30 a odpoledne 15.30 – 16.45. Poslední vstup 30 min. před koncem. / Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: KORZO
Více naleznete také na Facebook: Otevřená výtvarná herna.
 
Otevřený ateliér pro děti i rodiče
Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnuto poplatek za lektorské služby, výtvarný materiál a vstupné). Ateliér je určen především dětem od 4 do 12 let, avšak výtvarné aktivity jsou připraveny tak, aby si je užili všichni, včetně rodičů. / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 / Místo setkání: KORZO. Rezervace není nutná. Sledujte náš Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii.
 
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.
 
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.
Hra Krabička poslední záchrany (KPZ)
KPZ obsahuje plno her a zábavných úkolů do expozice 2. patra Veletržního paláce (České umění 1930 – 2000). Můžete si ji vyzkoušet kdykoliv během otvírací doby galerie, je zdarma k zapůjčení na informacích u pokladen. Doporučený věk dětí je 7–12 let.
 
 
Změna programu vyhrazena.




