NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM LISTOPAD 2016

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 / 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.


DOPROVODNÝ PROGRAM

ČT 3. 11. 
19.30
Festival Vertifilms
První ročník festivalu vertikálního filmu. Během slavnostního večera budou představeny práce tvůrců z celého světa na unikátní projekci o výšce přes 10 metrů v odsvěceném kostele Sv. Salvátora. Promítat se budou filmy, ale také hudební videa a reklamní spoty tvořené ve formátu na výšku.
Vstup zdarma

SO 5. 11. 
10.30–12.30 a 14.30–16.30 
Malý kousek ráje
Dílna pro rodiny s dětmi 6–14 let k příležitosti zpřístupnění nových zahrad kláštera veřejnosti.
Cena 90 Kč za osobu

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
Buddhovy dcery vstup zdarma. 

STÁLÁ EXPOZICE
Umění Asie
Expozice představuje nejvýznamnější soubory asijského umění ze sbírek Národní galerie, 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. Sál Umění tibetského buddhismu je od 11. 10. do 4. 12. oživen intervencí Cesta do Tibetu, která představuje fotografie Josefa Vaniše z jeho návštěvy Lhasy v letech 1954–1955.

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM

NE 6. 11. 
14.00 
Západní cestovatelé a Tibet
Výklad Lenky Gyaltso se zaměří na zajímavé momenty z cest těch, kteří navštívili Tibet od 14. do poloviny 20. století. Bratr Oldřich z Furlánska neboli Odorik z Pordenone byl prvním Čechem, který se na počátku 14. století dostal do Tibetu a navštívil Lhasu. Až do 19. století se na cesty do vzdálených krajů vypravovali především křesťanští misionáři a záznamy o těchto zemích pocházejí především z jejich popisů. Od přelomu 20. století se do Tibetu začali vedle dobrodruhů a geografů dostávat i odborníci na tibetskou kulturu.
Místo setkání: 1. patro. Cena: 80 Kč / 50 Kč / zdarma k platné vstupence.

SO 12. 11.
10.00–17.00 
Já, portrét-krajina
Víkendová díla pro mládež a dospělé pod vedením umělce Lubomíra Typlta ve spolupráci s kurátorkou pro vzdělávání Annou Maixnerovou. Výstava se stane inspirací pro vlastní malířskou tvorbu na téma autoportrétu, krajiny a dětství. Předchozích znalostí či zkušeností není třeba. 
Místo: palác Kinských + Veletržní palác. Kapacita: 15 osob. Cena: 600 Kč (včetně výtvarného materiálu). Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.

16.00 
Japonská keramika. Materiál a dekor. 
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Ryndovou. Třetí díl cyklu Cesty za japonským uměním.
Místo setkání: 1. patro. Cena: 80 Kč / 50 Kč / zdarma k platné vstupence.

ČT 24. 11.
16.30 
V džungli umění
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kristýnou Brožovou
Cena: 80 Kč / 50 Kč. Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.

NE 27. 11. 
15.00 
V džungli umění
Komentovaná prohlídka s historičkou umění a umělkyní Lenkou Kerdovou
Cena: 80 Kč / 50 Kč. Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.

16.30
Douanier Rousseau: Painter´s Paradise Lost 
Komentovaná prohlídka v anglickém jazyce s historičkou umění a umělkyní Lenkou Kerdovou 
Cena: zdarma k platné vstupence.  

NE 20. 11.
14.00–16.30
Sám v davu
Víkendová dílna pro celou rodinu. Jak vznikaly portréty postav z Rousseauových obrazů? Vyberme postavu pro obraz, její pozici, postoj i prostředí tak, jako vybral Rousseau místo sám sobě na slavném autoportrétu Já, portrét-krajina.
Cena: 80 Kč za osobu starší 4 let (vstupné a výtvarný materiál). Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.

Na objednávku
Chcete si prohlédnout výstavu 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

STÁLÁ 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 konce 18. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství – 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 – aktuálně Tomáše Tichého – vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

Dílo sezony: Andrea del Sarto – Madona s dítětem
Termín: 11. 11. 2016 – 26. 3. 2017


DOPROVODNÝ PROGRAM

ST 2. 11. 
16.30 
Lucas Cranach st. a jeho žáci v Čechách. Jak tvořili a jak je zkoumat? 
Přednáška Magdaleny Nespěšné-Hamsíkové
Cena: 120 Kč / 60 Kč. Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře.

NE 6. 11.
15.00 
Cranach ze všech stran 
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Olgou Kotkovou
Cena: 80 Kč / 50 Kč. Místo setkání: vestibul paláce.

ČT 10. 11. 
16.30 
Cranach ze všech stran v německém jazyce
Komentovaná prohlídka s Mariusem Winzelerem, ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
Cena: 80 Kč / 50 Kč. Místo setkání: vestibul paláce.

SO 12. 11. 
15.00
Cranach ze všech stran 
Komentovaná prohlídka s Lenkou Kršiakovou-Brabcovou
Cena: 80 Kč / 50 Kč. Místo setkání: vestibul paláce.

SO 11. 11. 
11.00–12.00 
Henri Matisse: Poslední Mohykán francouzské „krásné malby“ 
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 20. 11. 
10.30–17.30 
Ten zajíc – mistrovské akvarely v době Cranachově
Dílna pro mládež a dospělé. Jak využíval Lucas Cranach a jeho současníci (Dürer, Altdorfer, Huber aj.) akvarelovou techniku? Sloužila pouze v přípravné fázi uměleckého díla nebo již nabývala své jedinečnosti? Jak se měnilo místo akvarelu v malířské praxi a jak si získal definitivní uznání? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět teoreticky i prakticky s kurátorkou pro vzdělávání Jitkou Handlovou a odbornicí na akvarelovou techniku Marií Ladrovou, absolventkou 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. 
Kapacita: 12 osob. Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné i materiál). Rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542.

ČT 24. 11. 
16.30 
Identifikace materiálů Lucase Cranacha
Přednáška Radky Šefců
Cena: 120 Kč / 60 Kč. Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře.

SO 26. 11 
11.00–12.00 
After Cranach: Inspirace Cranachovskými díly v umění 19. – 20. století – Picasso, Kolář, Medek 
Cyklus Mistři evropského umění s Markétou Ježkovou. Přednášky jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: základní 120 Kč / snížené 60 Kč (pedagogové, studenti, senioři, členové Společnosti přátel Národní galerie)

NE 27.11. 
14.00 
Příběh Pražského oltáře 
Víkendová dílna pro rodiny s dětmi od 6 do 13 let. Nejen člověk může mít dramatický život – také o osudech některých obrazů by se mohly psát detektivní romány. Pražský oltář od Lucase Cranacha je jedním z nich. Přijďte si poslechnout napínavé vyprávění, co se odehrálo jedné noci v katedrále sv. Víta. Najdeme zbylé části oltáře a podaří se nám je poskládat dohromady? 
Cena: 90 Kč. Rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 081 720.

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.

STÁLÁ 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
Marcantonio Raimondi, slavný grafik „božského“ Raffaela
Termín: 13. 9. 2016 – 4. 12. 2016
Komorní výstava v grafickém kabinetu představuje vrcholná díla Marcantoniovy tvorby ze sbírek Národní galerie v Praze, s důrazem na spolupráci slavného rytce a velikého malíře.


DOPROVODNÝ PROGRAM 

ČT 3. 11. 
16.30    
Marcantonio Raimondi, slavný grafik „božského“ Raffaela
Komentovaná prohlídka výstavy v grafickém kabinetu s kurátorkou Blankou Kubíkovou. 
Cena: zdarma. Místo setkání: pokladna.

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.

Narozeniny v galerii
Uspořádejte pro děti netradiční narozeninovou oslavu. Hosté se promění v postavy z uměleckých děl, zahrají si hry a věnují oslavenci vlastnoručně vyrobený dárek. Pro mladší děti máme připravený program Zvířátka u Orfea, pro starší Slavnost bohů nebo V urozené společnosti. 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.

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

DOPROVODNÝ PROGRAM

ST 23. 11. 
16.00	
Řád a harmonie klasicismu ve střední Evropě
Komentovaná prohlídka stálou expozicí v rámci kurzu Umění 19. století zaměřená na díla Karla Postla, Františka Tkadlíka a Antonína Machka.
Cena 220 Kč, snížená 200 Kč. Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.

ST 30. 11. 
16.00	
Kontrasty a nebezpečí českého romantismu
Komentovaná prohlídka stálou expozicí v rámci kurzu Umění 19. století zaměřená na díla rodiny Mánesů, Adolfa Kosárka a školu Maxe Haushofera. 
Cena 220 Kč, snížená 200 Kč. Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.



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.

StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
Termín: 5. 10. 2016 – 11. 12. 2016
Cena StartPoint mapuje již od roku 2003 diplomové práce studentů evropských uměleckých škol a dnes je největší přehlídkou svého druhu. V Národní galerii se letos představuje 34 škol z 16 evropských zemí.

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.

Georg Grosz a český TRN
Termín: 29. 8. 2016 – 27. 11. 2016
Grafický kabinet představuje dílo německého umělce Georga Grosze, který ovlivnil a inspiroval české tvůrce, zejména výtvarníky z okruhu satirického časopisu Trn.

Alfons Mucha: Slovanská epopej
Termín: 10. 5. 2012 – 31. 12. 2016
Podrobné informace na www.ghmp.cz


DOPROVODNÝ PROGRAM 

ÚT 1. 11.
15.30–17.30	
Ateliéry pro mladé 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.
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

16.00–18.00 
Fotograf festival: 3x3 Portfolia studentů
3 studenti ze 3 fotografických kateder představí svá portfolia v prostoru nad Knihkupectvím NG – Koening Books:
– Ateliér fotografie, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
– Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
– Katedra intermédií, Falkuta umění, UO v Ostravě
Vstup zdarma

ST 2. 11. 
10.00–18.00
Intertextuality As a Collaboration – Agnieszka Polska
Celodenní promítání filmů umělkyně Agnieszky polské (10.00–17.00) a setkání s autorkou (17.00) 
V angličtině. Vstup zdarma.

15.30–16.45	
Hlava nehlava
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s kurátorkou pro vzdělávání Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

16.00	
Klasicismus v Evropě
Přednáška s obrazovou prezentací v rámci kurzu Umění 19. století pro začátečníky
zaměřená na tvorbu Jacquese Louis Davida, Jeana Auguste Dominique Ingrese, Angeliky Kauffmanové
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ČT 3. 11. 
10.15–11.30	
Hlava nehlava
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s kurátorkou pro vzdělávání Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Hlava nehlava
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s kurátorkou pro vzdělávání Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

16.30	
StartPoint 2016
Komentovaná prohlídka s kurátorem Pavlem Vančátem a umělci Vojtěchem Pollákem (AVU Praha) a Kamilou Maliňákovou (FaVU Brno)
Vstup zdarma

SO 5. 11. 
16.00–18.00 
Fotograf festival: Barbara Benish, Nathalie Blanc: Art, Form, and the Environment: Engaging in Sustainability
Prezentace knihy v prostoru nad Knihkupectvím NG – Koening Books
Vstup zdarma

NE 6. 11. 
14.00–16.30	
Fine Art Lab
Otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 s jedním z vystavujících umělců/kyň a s kurátorkami pro vzdělávání Hanou Dočkalovou a Lucií Fryčovou
Cena: 80 Kč za osobu starší 4 let

15.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 s Karinou Kottovou, ředitelkou Společnosti Ceny Jindřicha Chalupeckého a vystavujícím umělcem
Vstup zdarma

16.30 
Komentovaná prohlídka výstavy Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
s kurátorkou a kritičkou umění Terezou Jindrovou
Vstup zdarma

ÚT 8. 11. 
15.30–17.30	
Ateliéry pro mladé 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.
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

19.00
Philippe Descola: Cultura / Natura
Přednáška v rámci Fotograf Festival #6. Přední francouzský antropolog Philippe Descola (1949) působí jako profesor na pařížské École des hautes études en sciences sociales a na Collège de France, kde pro něj byla v roce 2000 zřízena katedra antropologie přírody. Do Prahy přijíždí na pozvání Francouzského institutu v Praze, Národní galerie v Praze a Fotograf Festivalu. Ve své přednášce se bude zabývat nutností oprostit se od uvažování v rovině dualismu „příroda – kultura“, respektive od rozlišování mezi tím, co je nám přirozené a co je naopak kulturně podmíněné. Toto téma se nachází dlouhodobě v centru Descolova vědeckého zájmu. On sám navrhuje nahradit výše zmíněný dualismus novou ekologií vztahů. Philippe Descola, který studoval u slavného Clauda Lévi-Strausse, podal své první etnografické analýzy amazonských indiánů. Dále řídil vydání obsáhlého  Slovníku etnologie a antropologie (Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie), je autorem velkého počtu článků, ve kterých se věnuje zejména „kmenovým“ společnostem amerických indiánů. Za jeho průlomové dílo se označuje kniha  Za hranicí přírody a kultury (Par-delà nature et culture, 2005).
Simultánně tlumočeno. Vstup zdarma

ST 9. 11. 
15.30–16.45	
Top5
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 s kurátorkou pro vzdělávání Michaelou Trpišovskou, 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

16.00	
Evropská romantická malba
Přednáška s obrazovou prezentací v rámci kurzu Umění 19. století pro začátečníky
zaměřená na tvorbu Williama Turnera, Eugena Delacroix a Cspara Davida Friedricha
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

17.00	
Přednáška Jiřího Ševčíka: Proměna díla Jiřího Kovandy
Přednáška profesora Jiřího Ševčíka (1940) v rámci výstavy Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce. Kurátor Jiří Ševčík se v 80. letech zasloužil o postupné pronikání postmoderních teorií do českého umění a dopomohl mnoha českým umělcům ke kontaktům a výstavám v zahraničí. 
Vstup zdarma

ČT 10. 11.  
10.15–11.30	
Top5
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 s kurátorkou pro vzdělávání Michaelou Trpišovskou, 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Top5
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 s kurátorkou pro vzdělávání Michaelou Trpišovskou, 
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

19.00	
On Screen / Sound Vol.II.
Kurátorský výběr Victorie Brooks, kurátorky EMPAC v New Yorku: Laure Prouvost, Tony Cokes, Sara Magenheimer, Alexander Cluge, Lucie Rosenfeldová; Kino 35, Francouzský institut v Praze
Vstup zdarma
	
SO 12. 11.
17.00 
Jiří Kovanda uvádí: Marat / Sade
Mysteriózní drama z roku 1967 Marat / Sade je zařazeno do programu výstavy Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce na doporučení Jiřího Kovandy.
Vstup zdarma. Projekce filmu v angličtině.

NE 13. 11.
14.00–16.30	
Vskrytu rytu
Otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě Americká grafika tří století ze sbírek National Gallery of Art ve Washingtonu s kurátorkami pro vzdělávání Michaelou Trpišovskou a Šárkou Matouškovou.
Cena 80 Kč za osobu starší 4 let

16.00	
Americká grafika tří století ze sbírek National Gallery of Art ve Washingtonu Komentovaná prohlídka s kurátorem Sbírky kresby a grafiky Petrem Šámalem.
Cena 80 Kč / 50 Kč

ÚT 15. 11. 
10.00–18.00 
Ateliér Třetí mysl: Intermediální konfrontace / Jiří David, VŠUP
Setkání studentů ve výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce. Jiří Kovanda zve ateliéry vysokých uměleckých škol, k nimž má osobní vazby, aby strávily den v Národní galerii, a staly se tak další performativní zkušeností, která nám může pomoci odhalit tajemství (ne)možnosti umělecké spolupráce.
Vstup zdarma

15.30–17.30	
Ateliér pro mladé 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.
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

17.30	
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
Komentovaná prohlídka s umělcem a architektem výstavy Tomášem Svobodou a Jiřím Kovandou.
Vstup zdarma

ST 16. 11. 
15.30–16.45	
Vlez v prales
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Julia Mařáka s kurátorkou pro vzdělávání Blankou Kafkovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje výtvarné materiály a vstupné do expozic)

19.30
Milan Grygar: Živé aforismy
Koncert a performance Petra Vrby a George Creamschiho. Česká premiéra. Pocta Milanu Grygarovi – 90. narozeniny.
Malá dvorana. Vstup zdarma

ČT 17. 11. 
10.15–11.30	
Vlez v prales
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Julia Mařáka s kurátorkou pro vzdělávání Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Vlez v prales
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Julia Mařáka s kurátorkou pro vzdělávání Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

PO 21. 11.
12.00
Jury Meeting
Přednáška Gunnara B. Kvarana, ředitele The Astrup Fearnley Museum of Modern Art v Oslu a porotce Ceny Jindřicha Chalupeckého
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, místnost č. 115

ÚT 22. 11.
15.30–17.30	
Ateliér pro mladé 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.
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

20.00
Ceremoniál vyhlášení Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016
Sál Studia hrdinů otevřen od 20.00. Začátek a přímý přenos Českou televizí ve 21.05 (vstup do sálu pouze do 20.40). Vstup na pozvánky + vstup na zbývající místa volný bez rezervace

ST 23. 11. 
15.30–16.45	
Starline
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě StartPoint 2016 s kurátorkou pro vzdělávání Barborou Škaloudovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 24. 11. 
10.15–11.30	
Starline
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě StartPoint 2016 s kurátorkou pro vzdělávání Barborou Škaloudovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
Starline
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě StartPoint 2016 s kurátorkou pro vzdělávání Barborou Škaloudovou.
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

18.00 
UNDOING THE THIRD MIND 2* + křest katalogu
Diskuzní panel s českými hosty o formách spolupráce s Jiřím Kovandou v rámci probíhající výstavy Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce.
Vstup zdarma

SO 26. 11. 
15.00	
Místa spolupráce
Komentovaná procházka s historičkou umění a kurátorkou Pavlínou Morganovou a Jiřím Kovandou. Přijďte (znovu) zažít místa, na kterých se během sedmdesátých let odehrávaly akce, performance, happeningy Jiřího Kovandy. Procházka po trase Václavské námětí – Staroměstské náměstí – Náměstí Jana Palacha s historičkou umění a kurátorkou Pavlínou Morganovou. 
Sraz na Václavském náměstí u koně. Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ÚT 29. 11.
15.30–17.30	
Ateliér pro mladé 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.
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

18.00	
České meziválečné umění I
Přednáška s obrazovou prezentací v rámci kurzu Umění 19. století pro začátečníky
zaměřená na tvorbu Jana Zrzavého, Rudolfa Kremličky a Josef Čapka.
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 30. 11. 
15.30–16.45	
Dívej se vedle
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k obrazům Vladimira Kokolii s kurátorkou pro vzdělávání Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1, 5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.00	
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016
Komentovaná prohlídka s kritičkou umění Terezou Jindrovou, do znakového jazyka tlumočí Naďa Hynková Dingová, členka České komory tlumočníků znakového jazyka, o. s.
Vstup zdarma

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 2,5–5 let. Hry si můžete zdarma zapůjčit kdykoli během otevírací doby na pokladnách Veletržního paláce.

Kurz Umění 19. století – poslední volná místa
Kurz dějiny umění určený i pro začátečníky. Pojďte se s námi podívat na zrod moderny. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století.
Cena: předplatné za 22 přednášek základní 4 500 Kč, pro pedagogy 4 300 Kč a 4 100 Kč pro studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze

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


