NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: denně mimo pondělí 10–18.
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.
STÁLÁ EXPOZICE:
Středověké umění v Čechách a střední Evropě. České gotické, německé a rakouské, slovenika, středověké umělecké řemeslo.

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

28. 11. sobota	10.00 – 16.20	Základy dějin umění	
komentovaná prohlídka v Anežském klášteře od 10 hod		R

*R Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky na ak.educ@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 216, 217, 225. Pro rezervaci prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu a telefon / Cena: 110 Kč za osobu / Místo setkání: u pokladny Anežského kláštera

Cyklus přednášek Od gotiky po romantismus (rezervace nutná)
Zveme studenty a další zájemce na cyklus přednášek a komentovaných prohlídek v expozicích Sbírky starého umění a Sbírky umění 19. století. Přednášky v Anežském klášteře se konají v tyto úterky v 16.30:
24.11	16.30		Ikonografie středověkého umění. Architektura Anežského kláštera
14. 1.	16.30		Umění doby Karla IV 
21. 1.	16.30		Umění doby Václava IV. a krásný sloh
28. 1.	16.30		Umění doby Jagellonců – pozdní gotika a raná renesance
Cena: předplatné na 15 přednášek včetně vstupného 1200 Kč pro studenty a učitele, 1800 Kč pro ostatní / účast na jednotlivých přednáškách: 80 Kč pro studenty a učitele, 110 Kč pro ostatní  (účast je možná jen v případě volných míst) / Informace, rezervace: tel. 220 514 598, 233 090 542, -543, e-mail: handlova@ngprague.cz, (s uvedením předmětu „cyklus“)

VÝTVARNÁDÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI 
SOBOTA 21. 11. v 10.30 (6-9 let) a v 14.30 (10-14 let)
TAJEMNÁ MLUVA ZVÍŘAT 
Tentokrát vás zveme do galerie za zvířaty. Na gotických obrazech a sochách se nám schovali lvi a orli, jeleni, laně, ovečky, ptáci... Budete překvapení, kolik jich naleznete. Porozumíme zvířecí řeči? Společně se pokusíme odhalit, co nám zvířata vyprávějí a proč je středověcí umělci zpodobnili. Lektorský program s výtvarnou dílnou povede historička umění Marina Hořínková a výtvarnice Anna Pleštilová.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky na horinkova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 216, 217, 225. Pro rezervaci prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, e-mailovou adresu a telefon / Cena: 100 Kč za osobu / Místo setkání: u pokladny Anežského kláštera

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Komentované prohlídky a další programy na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice či výstav / Rezervace na ak.educ@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 216, 217, 225

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Podrobnou nabídku pořadů pro školy na rok 2015/16 vám rádi na vyžádání zašleme, naleznete ji také na http://ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_akmail.pdf 
Rezervace na  ak.educ@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 216, 217, 225.

Palác Kinských
Sbírka orientálního umění
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
Vstupné do expozice: základní 100 Kč, snížené 50 Kč

EXPOZICE:
Expozice Umění Asie.

VÝSTAVA:
Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění a její odraz v současném umění a designu. Do 3. 1. 2016

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. 

7. 11. sobota	14.00 – 17.00	BARVY ROSTLIN s Hanuš Lamr Jewellery
				Výtvarná dílna pro širokou veřejnost			R

12. 11. čtvrtek	17.00 – 18.30	SOUČASNÝ ŠPERK – přednáška Petry Matějovičové
				přednášky, diskuze					R

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky ve stálé expozici 
Cena: základní 800 Kč / 60 min. / 1 skupina do 20 osob
Rezervace: dva týdny předem

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.

VÝSTAVA:
Příběh krásné Lédy. Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st. Do 3. 1. 2016

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ 
Objednávky programů přijímáme nejméně 2 týdny předem - tel.: 233 081 720 - 721, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

4. 11. středa	16.30 		PŘÍBĚH KRÁSNÉ LÉDY
Příběh krásné Lédy. Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st.
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Alenou Volrábovou 
21. 11. sobota 	14.00 – 17.00	UMĚNÍ VZRUŠENÍ MYSLI
(mládež od 12 let i dospělí) 
Jsou obrazy, které dokáží vzrušit naši představivost? Vyrušit naši mysl ze zdánlivého klidu a podnítit k novým úhlům pohledu na člověka a jeho jednání? Ano, takové může být i manýristické umění. Pojďte spolu s námi vyzkoušet, jak vzrušujících zážitků z obrazů dosahovali manýrističtí mistři. Znovunalezený obraz Léda s labutí může být branou do vašich vlastních představ a mytologie, a pomáhá chápat setkávání nejrůznějších významů i v dnešních obrazech.
Rezervace nutná 14 dní předem na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721). Cena: 90 Kč za osobu


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. 

VÝSTAVA:
Smysl pro umění. Do 10. 1. 2016

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

3. 11. úterý	16.00		Smysl pro umění 
(výtvarné umění oceňované Českou akademií věd a umění), komentovaná prohlídka výstavy kurátorky pro vzdělávání Moniky Sybolové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
4. 11. středa	18.00		Smysl pro umění 
(výtvarné umění oceňované Českou akademií věd a umění), komentovaná prohlídka výstavy kurátorky pro vzdělávání Moniky Sybolové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
5. 11. čtvrtek	16.00		Výroční ceny udělené hudebním odborem s Jarmilou Procházkovou z AV ČR k výstavě Smysl pro umění
11. 11. středa	16.00		Řád a harmonie klasicismu ve střední Evropě
komentovaná prohlídka historičky umění Kristýny Brožové v rámci Kurzu dějin umění 19. století				R
22. 11. neděle	15.00		Smysl pro umění 
(výtvarné umění oceňované Českou akademií věd a umění) s kurátorkou výstavy Veronikou Hulíkovou
25. 11. středa	16.00		Kontrasty a nebezpečí českého romantismu  
komentovaná prohlídka kurátorky pro vzdělávání Moniky Sybolové v rámci Kurzu dějin umění 19. století			R
29. 11. neděle	11.00 – 14.20	Neděle s uměním
Salmovský palác, ateliér a komentovaná prohlídka v Anežském klášteře od 14.00 do 15.30 		R

Šternberský palác
Sbírka starého umění
Hradčanské nám. 15, Praha 1
Vstupné do expozice: 150 Kč, 80 Kč snížené
STÁLÁ EXPOZICE:
Evropské umění od antiky do závěru baroka 
Sbírka ve Šternberském paláci zahrnuje Kolekci německého a rakouského mal. 15.–18. st., Italské umění 14.–18. st., Nizozemské umění 15.–16. st., Španělské umělce 16.–18. st., Francouzské malířství 17.–18.st. i Vlámské a holandské umění 16.– 18.st. 

VÝSTAVY:
Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou
Rembrandt: Učenec v pracovně
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně prezentují díla současných autorů vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

DÍLO SEZÓNY:
Dílo sezóny: Peter Paul Rubens, Večeře v Emauzích. Do 10. 10. 2016

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace programů 3 týdny předem na tel: 220514598, 
233090542, 43, e-mail:sp.educ@ngprague.cz

Mistři evropského umění XII. díl  
Zahájení dalšího ročníku sobotního cyklu přednášek s dataprojekcí určeného těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s tvorbou vybraných evropských malířů. 
7. 11. sobota 	11:00  		Velké umění v malé zemi: nizozemské malířství 15. a 16. století 
Olga Kotková
21. 11. sobota 	11:00  		Antverpský manýrista Jacob de Backer		
Markéta Ježková
Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: přednáškový sál 2. patro

Od gotiky po romantismus
 Zahájení cyklu přednášek - pro studenty SŠ, VŠ a další zájemce
10. 11. úterý	16:30		Jak se dívat na obraz – úvod do základního pojmosloví
Předplatné na sedmnáct přednášek včetně vstupného: 1200 Kč pro studenty a učitele, pro ostatní 1800 Kč. Účast na jednotlivých přednáškách: pro studenty a učitele 80 Kč, pro ostatní 110 Kč (účast je možná jen v případě volných míst). Písemné nebo e-mailové přihlášky s uvedením jména, bydliště, tel. čísla, typu školy přijímáme do 5. 11. 2015 na adrese: Lektorské oddělení – Mgr. Jitka Handlová, Národní galerie, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1, tel. 220 514 598 nebo 233 090 542, e-mail: handlova@ngprague.cz s uvedením předmětu cyklus. Platba za cyklus: s přihláškou obdržíte číslo účtu, na který je nutné složit peníze do 9. 11. 2015. Podrobný program bude zájemcům včas zaslán.

22. 11. neděle	16:00	 	Face to face 
Setkání s umělcem Zdeňkem Trsem v expozici před jeho dílem, dokumentace práce na obraze, diskuse. Akce spojená komorním projektem After Rembrandt, který  postupně představuje díla českých umělců vytvořených jako umělecká reflexe Rembrandtova obrazu Učenec ve studovně.
Cena programu:  60,-Kč, snížené 30,-Kč / Místo setkání: stálá expozice 2. patro vpravo,  2. sál  Šternberského paláce.

Komentovaná prohlídka
28. 11. sobota	15:00		Vlámské umění 17. století ve sbírkách Národní galerie v Praze 
a Rubensův obraz Večeře v  Emauzích zapůjčený z  Museo del Prado – Madrid	
				Jitka Handlová
Cena programu: 80 Kč/50 Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: vestibul Šternberského paláce

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
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 pokladně. 

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice. Cena výkladu: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina do 10 osob, 800Kč skupina 11-20 osob, 40Kč /1 osoba při skupině 21-25 osob; cizojazyčný výklad  1200Kč skupina do 15 osob, 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina 16 - 25 osob / Rezervace: dva týdny předem.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2015 - 2016 najdete na www.ngprague.cz a nebo ji na požádání zašleme e-mailem.
				
Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

VÝSTAVA:
Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Od 27. 11. do 13. 3. 2016.

Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 2
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 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:
Láska ke kresbám. Sbírka Artura Feldmanna. Do 3. 1. 2016 

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ SBÍRKY STARÉHO UMĚNÍ
Objednávky programů přijímáme nejméně 2 týdny předem - tel.: 233 081 720 - 721, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

8. 11. neděle	11.00 – 14.20	Neděle s uměním			R
PŘEDNÁŠKA v rámci cyklu NENÁPADNÁ VÝROČÍ
19. 11. čtvrtek	16.30 		HANS VON AACHEN A PRAHA
Přednáška připomene slavného rudolfínského malíře. Součástí přednášky je dataprojekce i komentovaná prohlídka v expozici Schwarzenberského paláce.
Přednášející: Markéta Ježková
Cena: 80 Kč (plné), 50 Kč (snížené)
Místo setkání: ateliér ve 2. patře Schwarzenberského paláce

22. 11. neděle	11.00 – 14.20	Neděle s uměním			R
29. 11. neděle 	14.00 – 16.00 	SNOVÁ OSNOVA
(děti 6 až 13 let) 
Jedna linka střídá druhou v barevném rytmu a příběh se odvíjí všemi směry. Přijďte si vyzkoušet tkaní na stávku i bez něj, proplétání nití i nenití a jiných nečekaných materiálu a objevujte nové – i prostorové možnosti této staré techniky. Ve sbírkách Schwarzenberského paláce najdeme společně mnoho inspirativních motivů.
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 Schwarzenberského paláce 

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. K dispozici je také anglická verze.


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. Vstup ze vstupní haly mimo běžný návštěvnický okruh. 

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 předem

Veletržní palác
Sbírka moderního a současného umění (SMSU)
Praha 7, Dukelských hrdinů 47 
EXPOZICE:
Umění 20. a 21. století. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.
Ateliér Sekal 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:
Moving Image Department - III. kapitola: The Owl’s Legacy and it’s Discontents. Do 3. 1. 2016
Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého. Do 17. 1. 2016
Renaud Jerez. Introduced by Zuzana Blochová. Do 3. 1. 2016
STARTPOINT 2015 – cena pro diplomanty evropských uměleckých škol. Do 1. 11.
Boris Ondreička. Začiatok a koniec pasáže. Do 3. 1. 2016
Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Od 19. 11. do 7. 2. 2016.

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

3. 11. úterý	15.30 – 17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let		R
18.00		Francouzský kubismus a italský futurismus
přednáška historičky umění Markéty Ježkové v rámci Kurzu dějin umění 20. století 	R
4. 11. středa	15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let			R
   	      	15.30 – 16.45	25 Nej!
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Silver lining
s lektorkou Terezou Beranovou
16.00		Evropská romantická malba, přednáška historičky umění Kristýny Brožové v rámci Kurzu dějin umění 19. století			R
18.00		Smysl pro umění 
(výtvarné umění oceňované Českou akademií věd a umění), komentovaná prohlídka výstavy kurátorky pro vzdělávání Moniky Sybolové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
5. 11. čtvrtek	10.15–11.30	25 Nej!
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Silver lining
s lektorkou Terezou Beranovou	
         		15.30–16.45	25 Nej!
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Silver lining
s lektorkou Terezou Beranovou	
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let		R
6. 11. pátek 	14.00 – 19.00	Mezinárodní konference ART CRITICISM 2.0. 
ve spolupráci s Cenou Věry Jirousové a VVP AVU
7. 11. sobota	11.00 – 16.20	Základy dějin umění 			R
				http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1
14.00 – 16.30	V akci! 
výtvarná dílna pro děti a rodiče k výstavě Silver lining s lektorkami Klárou Huškovou Smyczkovou a Bárou Šupovou
10. 11. úterý	15.30 – 17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let	R
16.00		Ateliér jako zrcadlo osobnosti umělce
přednáška historičky umění Marie Klimešová v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění		R
18.00		Zrod abstraktního umění a nepředmětná malba
přednáška historičky umění Michaely Vrchotové v rámci Kurzu dějin umění 20. století			R
11. 11. středa	15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let		R
       		15.30 – 16.45	Světlo(k)lam
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke stálé expozici s lektorkou Barborou Škaloudovou	
18.00		Ateliér jako zrcadlo osobnosti umělce
přednáška historičky umění: Marie Klimešová v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno n umění			R
12. 11. čtvrtek 	10.15 – 11.30	Světlo(k)lam
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke stálé expozici s lektorkou Barborou Škaloudovou
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let	R
15.30 – 16.45	Světlo(k)lam
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke stálé expozici s lektorkou Barborou Škaloudovou
14. 11. sobota	11.00 – 16.20	Základy dějin umění
http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1 		R
14.00 - 16.30	Bojovník, výtržník či povaleč? 
výtvarná dílna pro děti a rodiče k instalaci Renauda Jereze – Presidentský salónek s lektorkami Danielou Halovou a Annou Kotrbovou Rejchrtovou
17. 11. úterý	20.00 		Lucy Raven: Tales of Love and Fear 
(site-specifické kino), Místo: Studio hrdinů 
Prostor pro pohyblivý obraz – III. kapitola: Owl’s Legacy and Its Discontents
21.00 		Lucy Raven: Tales of Love and Fear 
(site-specifické kino), Místo: Studio hrdinů 
Prostor pro pohyblivý obraz – III. kapitola: Owl’s Legacy and Its Discontents
18. 11. Středa	15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let		R
15.30 – 16.45	Hra s hranicemi
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k tvorbě Qin Ga s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
18.00		bonus pro předplatitele kurzů dějin umění: 25 let Ceny Jindřicha Chalupeckého
komentovaná prohlídka Ondřeje Horáka a hostů	R
19. 11. čtvrtek	10.15 – 11.30	Hra s hranicemi
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k tvorbě Qin Ga s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let			R
15.30 – 16.45	Hra s hranicemi
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k tvorbě Qin Ga s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou 			R
21. 11. sobota	11.00 – 16.20	Základy dějin umění
http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1		 R
22. 11. neděle	16.30		Komentovaná prohlídka výstavy Silver Lining 
s kritičkou a teoretičkou umění Terezou Jindrovou

24. 11. úterý	15.30 – 17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let			R
16.00		Jindřich Heisler a Toyen. Jedinečný a mnoha směry se rozvíjející pohyb mezi slovem a obrazem
přednáška Anny Maixnerové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění							R
18.00		Hnutí Dada a surrealismus v evropském umění, přednáška Anny Maixnerové, v rámci Kurzu dějin umění 20. století, Veletržní palác		R
25. 11. středa	15.30 – 16.45	Šepoty
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k obrazům Josefa Žáčka s lektorkou Michaelou Trpišovskou, Veletržní palác
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let				R
18.00		Jindřich Heisler a Toyen. Jedinečný a mnoha směry se rozvíjející pohyb mezi slovem a obrazem	
přednáška Anny Maixnerové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění							R
26. 11. čtvrtek	10.15 – 11.30	Šepoty
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k obrazům Josefa Žáčka s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let			R
15.30–16.45	Šepoty
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k obrazům Josefa Žáčka s lektorkou Michaelou Trpišovskou
28. 11. – 29. 11. 	sobota – neděle Art Tour Brno2015
přednášející: Monika Sybolová, Oldřich Bystřický a hosté		R

Doplňující informace:

R – rezervujte si místo na telefonu 224 301 003 nebo e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz

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.

Přednáškové cykly a kurzy dějin umění
přednáškový cyklus zaostřeno na umění 2015/2016
Cena: předplatné za 26 přednášek základní 5 200 Kč, pro pedagogy 5 000 Kč a 4 800 Kč pro studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze / Rezervace: nutná.

kurz Základy dějin umění
Cena: předplatné za 24 setkání základní 7 200 Kč, pro pedagogy 7 000 Kč a 6 800 Kč pro studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze / Rezervace: nutná.

kurz Neděle s uměním
Cena: předplatné za 24 setkání základní 6 600 Kč, pro pedagogy 6 300 Kč a 6 000 Kč pro studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze / Rezervace: nutná.

Jednodenní grafická dílna pro studenty a dospělé
Síla extází a snů
Výstava bude inspirací pro vlastní tvorbu grafiky v technice suché jehly. Max. počet 15 osob. Není třeba předchozích zkušeností.
Lektoři: Jiří Hanuš a Monika Sybolová
Čas: 10.00–17.00 / Cena: 600 Kč (včetně výtvarného materiálu) / Rezervace: nutná 

PRO DĚTI
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let
Odborné vedení: Tereza Beranová, Klára Hušková Smyczková, Barbora Škaloudová a Michaela Trpišovská
Doba trvání: středa 15.30 – 16.45 nebo čtvrtek dopoledne 10.15 – 11.30 a odpoledne 15.30 – 16.45 / Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: Veletržní palác
Více naleznete také na Facebook: Otevřená výtvarná herna

ateliéry pro děti od 6 do 8 let
Odborné vedení: Šárka Matoušková 
Doba trvání: středa 15.30 – 17.00 / Cena: celoroční předplatné 4 400 Kč. Začínáme 16. 9. 2015. První hodina je pro všechny zájemce zdarma. / Rezervace: nutná

ateliéry pro děti od 8 do 10 let
Odborné vedení: Šárka Matoušková 
Doba trvání: čtvrtek 15.30 – 17.00 / Cena: celoroční předplatné 4 400 Kč. Začínáme 17. 9. 2015. První hodina je pro všechny zájemce zdarma. / Rezervace: nutná

ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let
Odborné vedení:  Lucie Fryčová a Lenka Kerdová
Doba trvání: úterý 15.30 – 17.30 / Cena: celoroční předplatné 5 000 Kč. Začínáme 15. 9. 2015. První hodina je pro všechny zájemce zdarma. / Rezervace: nutná
Více naleznete také na Facebook: Ateliéry v Národní galerii

VÍKENDOVÉ DÍLNY pro děti a rodiče v Národní galerii
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 (poslední vstup v 16.00) / Místo setkání:Veletržní palác / Rezervace není nutná. Sledujte náš Facebook: Výtvarné dílny v Národní galerii

Samoobslužné aktivity pro děti:
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.

Změna programu vyhrazena.
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7


  



