NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM KVĚTEN 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 – 20. 05. 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
březen–květen & září–říjen: 10.00–18.00
červen–srpen: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
listopad–únor: 10.00–16.00


DOPROVODNÝ PROGRAM  

Ne 13. 5.
16.30	Loutkové divadelní představení spolku Baribal
Legenda o sv. Janu Nepomuckém, nejznámějším českém světci
vhodné pro děti od 8 let
Rezervace doporučená na ak.educ@ngprague.cz nebo tel. 221 879 217 / Cena: 100/60 Kč (děti do 15 let)

St 16. 5.
16.30 Očím na odiv
Přednáška s dataprojekcí Štěpánky Chlumské a Radky Šefců
Bez rezervace / Cena: 80/50 Kč 

Pá 18. 5.
Mezinárodní den muzeí a galerií
Vstup zdarma do sbírkových expozic a na doprovodné programy 

Komentované prohlídky
11.00	Očím na odiv – středověké výzdobné techniky
14.00	Obrazy Mistra Theodorika, Emauzské Ukřižování a Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi (660 let od roku 1348, kdy Karel IV. založil Karlštejna a Nové Město pražské)
17.00	Sub utraque specie – umění doby husitské (570 let od roku 1448, kdy se Jiří z Poděbrad zmocnil Prahy)	

So  19. 5. 
10.30 a 14.30 Šablona, otisk, ornament
Dílna pro rodiny s dětmi (6–14 let), během které si představíme a vyzkoušíme oblíbenou a efektní výzdobnou techniku středověkých umělců, šablonu.
Rezervace nutná na ak.educ@ngprague.cz nebo tel. 221 879 216 / Cena: 110 Kč osoba

Út 22. 5.
16.30	Loutkové divadelní představení spolku Baribal
Legenda o sv. Janu Nepomuckém, nejznámějším českém světci
Vhodné pro děti od 8 let
Rezervace doporučená na ak.educ@ngprague.cz nebo tel. 221 879 217 / Cena: 100 Kč/60 Kč (děti do 15 let)

St 30. 5. 
18.00 projekce filmu Pozor, pane Veronese  
(režisér Bohuslav Musil, výtvarná spolupráce Jiří Kolář). 
Program k výstavě Jiří Kolář: Úšklebek století
Krátkometrážní film Pozor, pane Veronese pojednává o slavném obraze italského pozdně renesančního malíře Paola Cagliariho, zvaného Veronese. Významným spolupracovníkem režiséra Bohuslava Musila na tomto filmu byl český básník a výtvarník Jiří Kolář. 
Po projekci bude následovat diskuze s kurátorkami výstavy Milenou Kalinovskou a Marií Klimešovou, historičkou umění Marií Bergmanovou a teoretikem a historikem umění Tomášem Pospiszylem.
Bez rezervace / zdarma 

Anežka LIVE!! 
18. 5. – 9. 9. 2018
Zahrady Anežského kláštera ožívají druhým ročníkem Anežka LIVE!!

Pá 18. 5.
18.00–23.00 Anežka LIVE!! 
Zahájením druhého ročníku Anežka LIVE!! zahrady skutečně ožijí. Startujeme koncertem fenomenálního uskupení MTO Universal (František Skála, Tomáš Hanák, Zdeněk Lhotský). Od několikahodinové smrště napříč hudební scénou si můžete odpočnout s Komixátorem nebo si vyrobit tričko s potiskem Anežky.

Ne 20. 5.
15.00–19.00 Anežka dětem
Zahrady ožívají také pro rodiče s dětmi. Těšit se můžete na pestrý program složený z workshopů, pátrací hry, loutkového představení Nebezpečného divadla a kapelu Dundun.

Út 22. 5. 
18.00–19.00 Jóga 
s instruktorkou Kateřinou Feitovou

St 23. 5. 
18.00–19.30 Prázdné domy okolo Anežky
Beseda a komentovaná vycházka po prázdných domech v okolí Anežského kláštera s aktivistou Petrem Zemanem (Prázdné domy).

Čt 24. 5. 
7.30–8.30 Jóga		
s instruktorkou Kateřinou Feitovou

Ne 27. 5.
14.00–18.00 Den (bez) domova
Nedělní odpoledne v Anežce se sociálními podniky zaměstnávajícími lidi bez domova a po výkonu trestu Přestupní stanicí a Sociálním bistrem Střecha. Čeká vás beseda Drogy jako životní partner s bývalým uživatelem Richardem, (dobro)bazar (Přestupní stanice), veganské občerstvení (Střecha) a Živá knihovna (Amnesty International) – půjčte si některé z živých knih a vyslechněte si jejich příběh.  

Út 29. 5. 
18.00–19.30 Jóga 
s instruktorkou Janou Návratovou

St 30. 5. 
18.00–20.00 Jiří Kolář a Pozor, pane Veronese
Po projekci filmu Pozor, pane Veronese, na němž se výtvarně podílel Jiří Kolář, následuje diskuze s kurátorkami výstavy Jiří Kolář: Úšklebek století (Palác Kinských 16. 5. - 2. 9. 2018) Milenou Kalinovskou a Marií Klimešovou, historičkou umění Marií Bergmanovou a teoretikem a historikem umění Tomášem Pospiszylem.

Čt 31. 5. 
7.30–8.30 Jóga
s instruktorkou Janou Návratovou

18.00–19.30 Procházka po anežsko-haštalské čtvrti
Prozkoumejte s Maxem Hutarem bývalou chudinskou čtvrt včetně její architektury, bývalých pohřebišť, vazeb na klášter a na literaturu J. Foglara, K. H. Máchy, G. Včeličky a F. Langera.


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

Út 15. 5. 
16.30  Sv. Jan Nepomucký – barokní legenda a její výtvarné podoby
Přednáška pro seniory v předvečer svátku nejvýznamnějšího barokního světce.
Seniorské vstupné: 50 Kč, místo setkání: ateliér ve 2. patře. Rezervace nutná (počet míst omezen): e-mail: ssueduc@ngprague.cz nebo tel. 233 081 720-21

Pá 18. 5.
Mezinárodní den muzeí a galerií
Vstup zdarma do sbírkových expozic a na doprovodné programy 

15.00 Schwarzenberský palác a jeho poklady 
Vybraná díla Národní galerie představí studenti gymnázia Jana Keplera. 
Vstup i komentáře zdarma, místo setkání: vstupní vestibul. 


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.

DOPROVODNÝ PROGRAM  


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
Pá 11. 5. 
17.00 Komentovaná prohlídka s oborným lektorem
Komentovaná prohlídka výstavy Hynek Martinec: Cesta na Island s Mášou Pivovarovou
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut
Místo setkání: výstavní sál 2. patro

Pá 18. 5.
Mezinárodní den muzeí a galerií
Vstup zdarma do sbírkových expozic a na doprovodné programy 

14.00 Holandské umění 17. století
Komentovaná prohlídka

Ne 27. 5.
14.00–16.00 A v každém tahu štětce
Dílna pro děti 9–13let. 
Výstavou Hynka Martince projdeme až na samou hranici snu. Tam, kde se sen rodí v různých podobách, tam se prolíná skutečné s fiktivním. Je někde místo, kde končí skutečnost? Nechme se okouzlit obrazy současného malíře, který vychází z děl barokních mistrů. Vezměme štětce a barvy a ponořme se do světa hyperrealismu, ochutnejme 300 let starý chléb, dotkněme se plamene, který plápolá mimo vlastní svíci. Malujme vlastní představy, pocity, sny.
Cena: 90 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: u pokladny ve vestibulu paláce / Rezervace: ssueduc@ngprague.cz

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
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 
St 23. 5.
17.00	Dr. Daniela Uher – Týdeník 1968. Jiří Kolář a Pražské jaro
přednáška historičky umění z Germanisches Nationalmuseum v Norimberku

__________________________________________________________________________

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.

Maria Lassnig 1919–2014
Termín: 16. 2. 2018 – 17. 6. 2018
Národní galerie v Praze s potěšením představuje první velkou výstavu průlomové tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň současnosti Marii Lassnig (1919–2014, Rakousko), kterou doprovází prezentace jejího průkopnického díla na poli filmové animace Má animace je umělecká forma. Maria Lassnig, filmová tvůrkyně (v rámci cyklu Moving Image Department).

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 
St 2. 5. 
10.15–11.30	Home things Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Michaelou Trpišovskou 
15.30–16.45	Home things Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Michaelou Trpišovskou 

Čt 3. 5. 
10.15–11.30	Home things Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Michaelou Trpišovskou 
15.30–16.45	Home things Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Michaelou Trpišovskou 

St 9. 5. 
10.15–11.30	Sbírky sbírky Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici František Skála Hala A s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou
15.30–16.45	Sbírky sbírky Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici František Skála Hala A s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou

Čt 10. 5. 
10.15–11.30	Sbírky sbírky Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici František Skála Hala A s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou
15.30–16.45	Sbírky sbírky Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici František Skála Hala A s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou

Ne 13. 5.
14.00–16.30	ZaaZRAK Víkend k výstavě Katharina Grosse: Wunderbild s Olgou Fadlí Pětivokou a Terezou Beranovou 
15.00	Neděle v galerii komentovaná prohlídka aktuálních výstav Marie Lassnig a Kathariny Grosse umělkyní a galerijní pedagožkou Lenkou Kerdovou

Út 15. 5. 
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let				R

St 16. 5. 
10.15–11.30	Znamení v krajině Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Miloše Cvacha s Michaelou Trpišovskou
15.30–16.45	Znamení v krajině Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Miloše Cvacha s Michaelou Trpišovskou

Čt 17. 5. 
10.15–11.30	Znamení v krajině Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Miloše Cvacha s Michaelou Trpišovskou
15.30–16.45	Znamení v krajině Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Miloše Cvacha s Michaelou Trpišovskou

Pá 18. 5. 
Mezinárodní den muzeí a galerií
Vstup zdarma do sbírkových expozic a na doprovodné programy 

Komentované prohlídky 
10.30 Realisté v Čechách / Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Antonín Chittussi 

11.30 Figura v krajině na přelomu 19. a 20. století / Antonín Hudeček, Jan Preisler, Max Švabinský

15.30 Konec zlatých časů / Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze s kurátorem Petrem Šámalem

17.00	Komentovaná prohlídka aktuálních výstav Marie Lassnig a Katharina Grosse s historičkou umění Jitkou Šosovou v anglickém jazyce

Út 22. 5. 
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let				R

St 23. 5. 
10.15–11.30	Ani oko ani nos Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma s Hanou Dočkalovou
15.30–16.45	Ani oko ani nos Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma s Hanou Dočkalovou
17.00 přednáška Daniely Uher (výstava Jiřího Koláře)

Čt 24. 5. 
10.15–11.30	Ani oko ani nos Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma s Hanou Dočkalovou
15.30–16.45	Ani oko ani nos Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma s Hanou Dočkalovou

Út 29. 5. 
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let				R

St 30. 5. 
10.15–11.30	Perleperle Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Koláře s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou 
15.30–16.45	Perleperle Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Koláře s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou 

Čt 31. 5. 
10.15–11.30	Perleperle Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Koláře s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou 
15.30–16.45	Perleperle Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Jiřího Koláře s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou 





