NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM LEDEN 2017

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 do všech stálých expozic: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstup zdarma do stálých 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 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.

STÁLÁ 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

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 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.
Vstupné na výstavu: základní 240 Kč / snížené 140 Kč / rodinné 500 Kč
Kombinace stálá expozice (6 objektů) + výstava: základní 480 Kč / snížené 240 Kč
Olivier Adam: Buddhovy dcery: vstup zdarma

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.
Zimní variace
Termín: 6. 12. 2016 – 5. 3. 2017
Tematická obměna stálé expozice v sálech japonské a čínské malby a grafiky věnovaná zimním námětům. 

VÝSTAVA
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj 
Termín: 15. 9. 2016 – 15. 1. 2017
První výstava Henriho Rousseaua na území České republiky představuje bohatou škálu jeho tvorby v dialogu se slavnými jmény světového umění, jako jsou Pablo Picasso, Frida Kahlo, Josef Čapek, Paul Gauguin či Toyen.

Olivier Adam: Buddhovy dcery
Termín: 19. 10. 2016 – 28. 2. 2017
Fotograf Olivier Adam spolu se svou ženou – novinářkou – Dominque dokumentují již více než osm let cestu buddhistických mnišek v Himálaji. Výstava fotografií v Konírně paláce Kinských. Vstup zdarma. 

DOPROVODNÝ PROGRAM

SO 21. 1.
15.00
Buddhistické sochařství jihovýchodní Asie
Expozice Umění Asie představuje buddhistické sochařství v jihovýchodní Asii v tisíciletém vývoji od přelomu 8. a 9. po 19. století. Komentovaná prohlídka nás provede mistrovskými díly umění Thajska, Kambodže, Barmy, Vietnamu a dalších zemí.
Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč, nebo zdarma k platné vstupence.

SO 28. 1.
15.00
Zimní motivy a japonské novoroční rituály
V rámci komentované prohlídky sbírkové  expozice v paláci Kinských se seznámíme se zimními motivy v asijském umění a zároveň odhalíme některé rituály spojené s příchodem Nového roku, kdy znamení Opice vystřídá znamení Kohouta.
Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč, nebo zdarma k platné vstupence.

ČT 12. 1. 
17.00–24.00
Soirée: pocta Henrimu Rousseauovi
Soirée v režii současných umělců inspirované legendárním banketem uspořádaným Pablem Picassem jako pocta Henrimu Rousseauovi. Může být Rousseau stejně fascinující dnes jako tehdy? Možné odpovědi nabídne prohlídka výstavy s její kurátorkou Kristýnou Brožovou od 17.00, následovaná uměleckým večírkem v prostorách sklepení paláce Kinských.
Vyvrcholení doprovodného programu výstavy Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj!
Vstup volný. Rezervace komentované prohlídky: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

Na objednávku
Chcete si prohlédnout výstavu Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj s odborným výkladem se svými přáteli? Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v češtině, angličtině, francouzštině či němčině.

Informace a rezervace 
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003
Informace a rezervace Umění Asie: asiaedu@ngprague.cz / 220 397 271


Šternberský palác

Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 233 090 570
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.
Vstupné na výstavu: základní 150 Kč / snížené 80 Kč

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 – Rembrandt, Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.

VÝSTAVY
Cranach ze všech stran  
Termín: 23. 6. 2016 – 22. 1. 2017
Výstava představuje slavného německého renesančního malíře a jeho okruh nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf.

After Rembrandt 
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.

Dílo sezony: Andrea del Sarto – Madona s dítětem
Termín: 11. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Komorní výstava představuje dílo významného florentského malíře Andrea del Sarto (1486–1530), jehož obraz Madony s dítětem ze zámku v Opočně byl v nedávné době restaurován.

DOPROVODNÝ PROGRAM

SO 7. 1. 
11.00–12.00 
Pablo Picasso: Krásy a záludnosti malby po kubismu
Pablo Picasso je znám především jako jeden z otců kubismu, i přestože byl činný až do začátku 70. let a během let vystřídal celou řadu různých stylů a poloh. Jak tedy vypadala jeho pozdní práce? A jakou roli v něm hrál dialog s díly starých mistrů? Přijďte objevit méně známé tváře velikána!  
Cyklus Mistři evropského umění s Jitkou Šosovou. Přednášky jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120 Kč / 60 Kč 

NE 8. 1.
16.00
Face to face
Den před odinstalováním další verze After Rembrandt se můžete setkat s autorem díla Tomášem Tichým přímo před Rembrandtovým obrazem v expozici.
Cena: 80 Kč / 50 Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: 2. patro Šternberského paláce před  obrazem Rembrandta / Doba trvání: 30 min.

ČT 12. 1. 
15.00
Andrea del Sarto – Madona z Opočna
Komentovaná prohlídka s ředitelem Sbírky starého umění Mariusem Winzelerem v německém jazyce.
Cena: 80/50 Kč. Doba trvání: cca 40 min. Místo setkání: vestibul paláce 

SO 14. 1. 
15.00
Cranach ze všech stran
Komentovaná prohlídka s Lenkou Kršiakovou-Brabcovou.
Cena: 80 Kč / 50 Kč. Místo setkání: vestibul paláce

NE 15.1. 
10.30–17.30
Dřevořez – otisk doby
K výstavě Cranach ze všech stran. Během výtvarné dílny se seznámíme s tématy Cranachových obrazů. Budeme studovat reprodukce grafických listů: podrobně se podíváme na techniku – linky, šrafy a vyvážené kompozice Cranachových dřevořezů. Naučíme se vidět černobíle. V ateliéru se seznámíme s grafickou technikou dřevořezu a ručního tisku z dřevěného bloku. Pomocí dlátek vyřežeme dřevěný bloček s vlastní ilustrací a následně otiskneme. Dáme-li dohromady tisky všech účastníků vznikne „Bloková kniha jednoho dne“.
Lektoři: Mgr.A. Kamila Housová Mizerová, Mgr. Jitka Handlová / Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné i materiál). Rezervace: ssueduc@ngprague.cz / 233 090 542

SO 28.1. 
11.00–12.00
Juan de Flandes – malíř na dvoře Isabely Kastilské
Přednáška nás zavede  do Španělska na přelomu 15. a 16. století. Představí Isabelu jako významnou mecenášku umění a jejího oblíbeného malíře, Juana de Flandes (+1519). Na závěr se zastavíme u díla Ecce Homo vystaveného ve Šternberském paláci, které se tomuto mistrovi připisuje. Cyklus Mistři evropského umění s Markétou Ježkovou. Přednášky jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120 Kč / 60 Kč 

NE 29. 1. 
10.30–17.30 
Akvarel – neuvěřitelná lehkost barvy
Dílna pro mládež a dospělé. Úvodní lekce do akvarelové techniky určená všem zájemcům bez ohledu na předchozí zkušenosti.  Vaší lektorkou bude odbornice na tuto techniku Marie Ladrová, absolventka pražské AVU. Získáte základní informace o historii akvarelové malby, o výtvarných prostředcích (druhy barev, štětců a papírů, jejich využití a možnosti) a o technice samotné – malbě do mokrého podkladu, práci s vrstvami až po kombinaci obou tradičních způsobů. Ukážeme vám také vzorky přírodních rostlinných pigmentů. 
Lektoři: Jitka Handlová, Marie Ladrová. Kapacita: 12 osob. Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné i materiál). 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.

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 stálé 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


Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.

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.

VÝSTAVA
Jan Kupecký a „černé umění“
Termín: 6. 12. 2016 – 12. 3. 2017
Komorní výstava v grafickém kabinetu připomíná 350. výročí narození Jana Kupeckého (1666–1740), jehož tvorba je představena prostřednictvím grafických listů z 18. století.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

SO 21. 1. 
14.00–16.30
Velké umění na malé známce
Obraz, kresba, rydla, matrice, soutisk. Co vše předchází vzniku poštovní známky? Prozkoumejte, vyzkoušejte, vytiskněte.
Víkendová dílna pro děti (6–13 let) a rodiče v Poštovním muzeu (Nové mlýny 2, Praha 1) k šedévrům Národní galerie na známkách Miloše Ondráčka.  
Lektorky: Anna Chmelová, Denisa Sedláková, Jana Klímová. Cena: 130 Kč / Rezervace ssueduc@ngprague.cz / 233 081 720
	
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 stálé 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
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 stálé expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.

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.

VÝSTAVY
Charta Story & Charta 77 ve fotografii
Termín: 20. 1. 2017 – 6. 2. 2019
Výstava je připomínkou 40. výročí Charty 77, neformální občanské iniciativy, kritizující nedodržování lidských a občanských práv.


Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.

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

VÝSTAVY
Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu
Termín: 5. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Výstava nabízí široký pohled na historii americké grafické tvorby od jejího vzniku na počátku 18. století až do současnosti. Na 140 grafik obsahuje tvorbu od doby koloniální a revoluční až po ikonická díla 20. století od autorů, jako jsou James McNeill Whistler, Mary Cassatt, Roy Lichtenstein, Andy Warhol nebo Jackson Pollock.

Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
Termín: 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Výstava se soustředí na aspekty spolupráce v umělecké činnosti Jiřího Kovandy. Představuje díla – instalace, sochy, performance, která vznikala společně s dalšími umělci, kterými jsou Edith Jeřábková, Jiří David, Markéta Othová, Katarína Hládeková, Stanislava Karbušická, Richard Nikl, Denisa Lehocká, Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Zbyněk Baladrán, Vladimír Skrepl, Tomáš Svoboda, Silvina Arismendi, Nina Beier, Fernanda Gomez a Guillaume Désanges.

Against Nature: Mladá česká umělecká scéna
Termín: 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Nový výstavní projekt je věnovaný zkoumání nejmladší české výtvarné scény. Kurátoři Edith Jeřábková z Prahy a v Mexiku žijící kurátor amerického původu Chris Sharp představují návštěvníkům výstavu, která je výsledkem desítek návštěv v ateliérech a zahrnuje díla
13 začínajících umělců, většinou narozených na přelomu 80. a 90. let.

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est not ouest
Termín: 5. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Vstup zdarma
Pětice finalistů 27. ročníku nejprestižnějšího českého ocenění pro umělce do 35 let – Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna Hulačová, Matyáš Chochola a Johana Střížková – a jejich nové umělecké projekty.

Moving Image Department – VI. Kapitola: Vnitřní životy (času)
Termín: 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Vstup zdarma
Šestá kapitola se zaměřuje na dvě paralelní témata, která se vzájemně doplňují  ̶  na (vnitřní) architekturu času a na architekturu jakožto nástroj temporality. Vystavená díla Mayi Deren, Teresy Hubbard, Alexandra Birchlera, Markéty Othové a Josefa Daberniga vyjadřují psychologii času a architektury a jejich vliv na činy (většinově ženských) protagonistů a jejich plynutí.

Introducing Megan Clark: Somatic
Termín: 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Vstup zdarma
Prezidentský salonek Veletržního paláce představuje v další kapitole cyklu Introducing, který se zaměřuje na nejmladší uměleckou generaci, americkou umělkyni Megan Clark. Kurátorkou výstavy je mexická umělkyně Jimena Mendoza.

Poetry Passage#4: I Am the Mouth
Termín: 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Vstup zdarma
V centru čtvrté kapitoly Poetry Passage stojí jazyk, smyslnost zvuku a materiální povaha hlasu. Instalace na funcionalistickém schodišti Veletržního paláce představuje dílo polské výtvarnice Agnieszky Polské.

Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy 
Termín: 29. 11. 2016 – 5. 3. 2017
Jan Zrzavý (1890–1977) je ve sbírkách Národní galerie zastoupen velkým souborem ilustračních kreseb od prvních náčrtků až po definitivní kompozice připravených k reprodukování. Grafický kabinet představuje jeho ilustrace třeba k Máchovu Máji či Erbenově Kytici.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

ÚT 3. 1.
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/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 4. 1.
15.30–16.45
Pod nad
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Marlene Tseng Yu s lektorkou Michaelou Trpišovskou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 5. 1.
10.15–11.30		
Pod nad
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Marlene Tseng Yu s lektorkou Michaelou Trpišovskou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
Pod nad
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Marlene Tseng Yu s lektorkou Michaelou Trpišovskou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

SO 7. 1.
17.00 
Přednáška Barbory Klímové k výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
Příspěvek Barbory Klímové (1977) vzniká v dialogu s Jiřím Kovandou. Navazuje na projekt REPLACED – BRNO – 2006, v němž autorka opakovala vybrané historické performance a jejich opětovným provedením zkoumala proměnu městských prostředí.
Vstup zdarma

NE 8. 1.
14.00–16.30	
Skryto v dialogu
Otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě k výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce ve Veletržním paláci s lektorkami Dagmar Chocholáčovou a Lucií Fryčovou.
Cena: 80 Kč / osoba od 4 let (cena platí i pro doprovod dětí. Zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.00	
Americká grafika tří století ze sbírek National Gallery of Art ve Washingtonu Komentovaná prohlídka s historičkou umění Jitkou Šosovou 
Cena 80 Kč / 50 Kč

15.00
Café Chalupecký: Aneta Rostkowska a Jakub Wojnarovski
Performance a dernisáž výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est est not ouest
Vstup zdarma

17.00
Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est est not ouest
Komentovaná prohlídka s kritičkou a teoretičkou umění Terezou Jindrovou
Vstup zdarma

ÚT 10. 1.
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/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 11. 1.
15.30–16.45	
Nejkulaťoulinkatější
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k sochařské sbírce s lektorkou Blankou Lhotákovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 12. 1.
10.00–18.00 
Ateliér TŘETÍ MYSL: Ateliér Sochařství / Dominik Lang a Edith Jeřábková (VŠUP)
Jiří Kovanda zve ateliéry vysokých uměleckých škol, k nimž má osobní vazby, aby strávily den v Národní galerii v Praze.
Vstup zdarma

10.15–11.30
Nejkulaťoulinkatější
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k sochařské sbírce s lektorkou Blankou Lhotákovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
Nejkulaťoulinkatější
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k sochařské sbírce s lektorkou Blankou Lhotákovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

17.00
Promítání filmu Kwiekulik a diskuse s umělkyní Zofií Kulik
K výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost spolupráce
Vstup zdarma

SO 14. 1.
18.00
Scoring session – Pierre Bal-Blanc a Kostas Tsioukas
Přednáška a performance k výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda a (ne)možnost  spolupráce
Vstup zdarma

NE 15. 1.
14.00–16.30	
Do nitra struktur
Otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4–12 let ke stálé expozici ve Veletržním paláci s lektorkami Barborou Šupovou a Terezou Jursovou
Cena: 80 Kč / osoba od 4 let (cena platí i pro doprovod dětí. Zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 17. 1. 
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/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 18. 1.
15.30–16.45	
Trnky brnky
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Jiřího Trnky s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 19. 1.
10.15–11.30
Trnky brnky
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Jiřího Trnky s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
Trnky brnky
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Jiřího Trnky s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 24. 1.
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/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 25. 1.
15.30–16.45	
Nemírný vesmír
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k objektům Vladimíra Škody s lektorkou Michaelou Trpišovskou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 26. 1.
10.15–11.30
Nemírný vesmír
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k objektům Vladimíra Škody s lektorkou Michaelou Trpišovskou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
Nemírný vesmír
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k objektům Vladimíra Škody s lektorkou Michaelou Trpišovskou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 31. 1.
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/osoba / 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 stálé expozice či výstav v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

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


