NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM LISTOPAD 2017

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 šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský 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 skryté: Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze
Termín: 24. 2. 2017 – 26. 11. 2017
Výstava nabízí atraktivní formou přímo v prostorách sbírkové expozice výsledky průzkumu přípravného rozvrhu deskových maleb, tzv. podkresby. Návštěvníci tak mohou nově objevovat známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů. 

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 

SO 4. 11. 
Víkendová dílna pro děti a rodiče 
10.30 Dušičky v Národní galerii (děti 6-9 let)
14.30 Dušičky v Národní galerii (děti 10-14 let)
Zapomeňte na Halloween a přijďte si do Anežského kláštera připomenout tradici dušičkových svátků. Dozvíte se, jak tento svátek vznikl, jak se slavil a co pro obyčejného člověka znamenal. Nad středověkými uměleckými díly proniknete do tématu smrti v křesťanské tradici a v ateliéru se pokusíte ztvárnit události ze života vašich předků.

Cena: 90 Kč / Rezervace nutná: ak.educ@ngprague.cz / tel. 221 879 216/ 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

VÝSTAVA
Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara
Termín: 12. 9. 2017 – 31. 12. 2017 
Václav Hollar se narodil v roce 1607 v Praze, již ve svých dvaceti letech však odešel do Německa. V Kolíně nad Rýnem se v roce 1636 setkal s anglickým diplomatem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu a Surrey, který mladého umělce najal a odvezl s sebou do Anglie.

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.


DOPROVODNÝ PROGRAM 

ÚT 7. 11. 
14.00, 16.30 
Od gotiky po secesi - cyklus přednášek.
Malířství vrcholného baroka v Čechách, přednášející: A. Kingham
Cena: 120/80 / Doba trvání: cca 90 min

ÚT 14. 11.
14.00, 16.30
Od gotiky po secesi - cyklus přednášek.
Barokní sochařství v Čechách, přednášející: J. Klímová
Cena: 120/80 / Doba trvání: cca 90 min

ÚT 21. 11. 
14.00
Od gotiky po secesi - cyklus přednášek.
Pozdně barokní umění a rokoko v Čechách, přednášející: T. Šiková
Cena: 120/80 / Doba trvání: cca 90 min

ÚT 28. 11. 
14.00
Od gotiky po secesi - cyklus přednášek.
Barokní umělecké řemeslo, přednášející: Š. Gandalovičová
Cena: 120/80 / Doba trvání: cca 90 min

NE 26. 11.
14.00  
Hradčanské paláce
Sgrafita, archeologie, nástropní malby – přijďte prozkoumat renesanční palác od podzemí po půdu.
Víkendová dílna pro děti (6 – 13) a rodiče 
Cena: 90 Kč / osoba / Rezervace: ssueduc@ngprague.cz, 233 081 720 (721)

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, 233 090 570SA
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena
Termín: 26. 9. 2017 – 8. 1. 2018
Obraz sv. Heleny Národní galerie zakoupila v roce 2015 z pražské aukční síně, kam se dostal ze soukromého majetku ve Španělsku. Autorem díla je významný malíř historických scén a portrétů Jan Salomonsz de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amsterdam), syn malíře Salomona de Braye.

Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty
Termín: 13. 10. 2017 – 4. 3. 2018
České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšířují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

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

SO 18.11. 
11.00–12.00 
Jean Baptiste Santerre ( 1651-1717), francouzský Correggio 
300 let letos uplynulo od smrti malíře, který si získal reputaci jako portrétista ( namaloval např. podobiznu francouzské královny Marie Leszczyńské) i jako malíř odvážných aktů.
Cyklus Mistři evropského umění s Šárkou Gandalovičovou. Přednášky jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120 Kč / 80 Kč

__________________________________________________________________________


Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: sbírková expozice otevřena denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč / snížené 80 Kč 

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.

Hudba jako obraz
Termín: 12. 9. – 3. 12. 2017
Podzimní obměna sbírkové expozice Umění Asie se ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague 2017 soustředí na propojení výtvarného umění a hudebních motivů. Rozdílné zápisy v japonské hudbě i díla skladatelů Milana Grygara a Johna Cage notací stírají hranici mezi výtvarným uměním a hudbou. Zenově laděnou expozici v místnosti věnované japonské malbě a grafice doplňuje expresivní kaligrafie „Kámen“ Tankjúa Sana.

DOPROVODNÝ PROGRAM
PÁ 17. 11.
14.00 – 17.00
Harmonie od Adama
Přijďte se rozproudit do paláce Kinských rovníkovou Indonésií, její mytologií a historií, hudebním workshopem základní hry na současný angklung a návaznou výtvarnou dílnou. Hudební a výtvarný workshop představí javánský předhinduistický bambusový hudební nástroj angklung.
Zdarma


__________________________________________________________________________

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00

VÝSTAVA
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
Termín: 3. 11. 2017 - 25. 2. 2018
V roce 2017 uplynulo 470 let od doby, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech, aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie. V témže roce si připomínáme i výročí 450 let, kdy se arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Významná jubilea se stala podnětem k uspořádání rozsáhlé výstavy Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst na zámku Ambras v Innsbrucku, a následné výstavy v Národní galerii v Praze. Obě vznikají ve spolupráci Kunsthistorisches Museum Wien s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

Čt  9. 11. 
16.30
Komentovaná prohlídka pro pedagogy
s kurátorkou výstavy Blankou Kubíkovou
Cena: zdarma s potvrzenou rezervací / Doba trvání: cca 60–90 min. / Rezervace nutná na: ssueduc@ngprague.cz nebo tel.: 233 081 720


Ne  12. 11. 
15.00  
Komentovaná prohlídka s autory výstavy
Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou
Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 60–90 min.




Čt  23. 11.
16.30
Komentovaná prohlídka
S kurátorkou výstavy Blankou Kubíkovou
Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 60–90 min.

So 25. 11. 
10.30 – 17.30 
Tvůrčí dílna pro mládež a dospělé - Akvarel ve vědecké ilustraci
Na dvoře Ferdinanda II. působil Joris Hoefnagel malíř, rytec, kreslíř vlámského původu. Jeho precisní záznamy živé přírody budou vedle ilustrací v Mattioliho herbáři (vydaného v Praze roku 1562) inspirací našich vlastních akvarelových studií. Budeme poznávat byliny, seznamovat se s jejich medicínskými účinky a ukážeme si i barviva z nich vyrobená. Ty využijeme při akvarelové malbě.
Dílnu vedou Jitka Handlová a Marie Ladrová.
Určeno pro mládež od 13 let a dospělé
Cena: 600 Kč / Rezervace nutná: sp.educ@ngprague.cz, tel.233 09 0542

Ne  26. 11. 
15.00  
Komentovaná prohlídka s autory výstavy
Arcivévoda Ferdinand II. (1529–1595) v politických a kulturních dějinách českých zemí – s Jaroslavou Hausenblasovou 
Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 60–90 min.

ÚT  28.11.
15.30
Zaostřeno na umění 2017/2018: Lesk a sláva Ferdinandova majestátu, komentovaná prohlídka výstavy ve Valdštejnské jízdárně
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30
Zaostřeno na umění 2017/2018: Lesk a sláva Ferdinandova majestátu, komentovaná prohlídka výstavy ve Valdštejnské jízdárně
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ST 29. 11.
16.00
Zaostřeno na umění 2017/2018: Lesk a sláva Ferdinandova majestátu, komentovaná prohlídka výstavy ve Valdštejnské jízdárně 
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz


__________________________________________________________________________


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.

__________________________________________________________________________


Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 250 Kč / snížené 150 Kč

VÝSTAVY
Magdalena Jetelová: Dotek doby
Termín: 17. 3. 2017 – 19. 11. 2017
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená speciálně pro Národní galerii v Praze, proměnila Malou dvoranu Veletržního paláce v rozšířené pole, které návštěvníkovi galerie umožňuje bezprostřední setkání s autorčiným způsobem myšlení a práce.

Aj Wej-wej. Zákon cesty
Termín: 17. 3. 2017 –  7. 1. 2018
Národní galerie v Praze představuje zbrusu novou monumentální instalaci, kterou slavný čínský umělec vytvořil speciálně pro působivý interiér Velké dvorany Veletržního paláce jako první z plánované série děl vyjadřujících postoje konkrétních umělců.

Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
Termín: 5. 9. 2017 – 3. 12. 2017
Grafický kabinet představuje cyklus pastelů jednoho z nejoriginálnějších umělců poslední třetiny 19. století. Výběr z dvanáctidílného cyklu doplňuje pestrý srovnávací materiál, zahrnující jak další Pirnerovy kresby, tak i námětově příbuzná díla z ruky jeho předchůdců i současníků, např. Josefa Mánesa, Beneše Knüpfera, Maxe Švabinského a dalších.

Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu
Termín: 19. 10. 2017 - 7. 1. 2018
Výstava se zabývá opominutými souvislostmi mezi kulturní a politickou renesancí, jež probíhala v šedesátých letech v Československu, a projektem dekolonizace. Dočasná přítomnost studentů z takzvaného Třetího světa tu slouží jako rámec k přehodnocení událostí, jež jsou klíčové pro naši kulturní identitu.

StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
Termín: 19. 10. 2017 - 10. 12. 2017
Národní galerie v Praze hostí již potřetí StartPoint 2017 – Cenu pro diplomanty evropských uměleckých škol. Během patnácti let existence se StartPoint vyvinul v nejrozsáhlejší celoevropskou cenu mapující nastupující umělecké talenty. Z diplomantů z 39 uměleckých škol ze 17 evropských zemí vybral tým expertů pro výstavu kolem dvaceti nejvýraznějších umělců.

Julian Rosefeldt: Manifesto
Termín: 19. 10. 2017 - 7. 1. 2018
Třináctikanálová filmová instalace Manifesto skládá poctu dojemné tradici a literární kráse uměleckých manifestů a zamýšlí se nad rolí umělce v dnešní společnosti. Australská herečka Cate Blanchett se v rámci tohoto „manifestu manifestů“, který je pojímán jako „výzva k akci“, převtěluje do třinácti různých postav, včetně učitelky, loutkoherečky, zprávařky, dělnice a bezdomovkyně, a proslulým i méně známým výrokům dává v nečekaných souvislostech nové, dramatické vyznění.

Introducing Pedro Henriques: Půst
Termín: 19. 10. 2017 - 7. 1. 2018
Dílo Pedra Henriquese se pohybuje mezi vytvářením obrazu a objektu a často obývá jakýsi dvou a půl dimenzionální prostor, jehož percepce je nedefinované a nejednoznačné povahy.

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

DOPROVODNÝ PROGRAM 

ST 1. 11. 
15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
POP-OP
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Victora Vasarelyho s Michaelou Trpišovskou

16.00
zaostřeno na umění 2017/2018: Obraz české renesance v umění a populární kultuře 19. a 20. století (Císařův pekař, Svatby pana Voka, Václav Brožík), přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ČT 2. 11. 
10.15–11.30
POP-OP
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu k dílu Victora Vasarelyho s Michaelou Trpišovskou

15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
POP-OP
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu k dílu Victora Vasarelyho s Michaelou Trpišovskou

16.00
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: Výtvarníci Národního divadla (F. Ženíšek, M. Pirner, J. Schikaneder), komentovaná prohlídka 

SO 4. 11. 
11.00 – 16.20
Základy dějin umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz
 
NE 5. 11.
10.15 – 17.15
Portrét a figura podle mistrů 7
Výtvarný kurz pro studenty a dospělé
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

14.00 – 16.30
Víkend: Stíny za odstíny
otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4 – 12 let ke stálé expozici ve 4. patře Veletržního paláce (F. Kupka, A. Hudeček, A. Slavíček…) s Annou Kotrbovou Rejchrtovou a Martinou Lachmanovou

15.00
Neděle v galerii: Od Mařákových žáků k Františkovi Kupkovi, komentovaná prohlídka 4. patra stálé expozice Veletržního paláce s Annou Maixnerovou

ÚT 7.11.
15.30–17.30
ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30
zaostřeno na umění 2017/2018: Příběh renesance v Čechách
Přednáška s obrazovou prezentací	
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30
zaostřeno na umění 2017/2018: Příběh renesance v Čechách
Přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ST 8. 11. 
15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
Odněkud někam
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Dotek doby: Magdalena Jetelová s Veronikou Výprachtickou

16.00	zaostřeno na umění 2017/2018: Příběh renesance v Čechách
Přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ČT 9. 11. 
10.15–11.30
Odněkud někam
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Dotek doby: Magdalena Jetelová s Veronikou Výprachtickou

15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
Odněkud někam
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Dotek doby: Magdalena Jetelová s Veronikou Výprachtickou

16.00
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: Julius Mařák a jeho škola (F. Kaván, O. Lebeda, A. Slavíček), komentovaná prohlídka
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

SO 11. 11. 
11.00 – 16.20
Základy dějin umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

NE 12. 11.
10.15 – 17.15
Portrét a figura podle mistrů 7
Výtvarný kurz pro studenty a dospělé
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

14.00 – 16.30
Víkend: Pohromadě
Otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4 – 12 let ke stálé expozici ke stálé expozici  ve 2. patře (Nová citlivost + postmoderna) ve spojení s  výstavou StartPoint2017 Dagmar Chocholáčovou a Olgou Fadlí Pětivokou

15.00 
Neděle v galerii
Komentovaná prohlídka k novým aktuálním výstavám ve Veletržním paláci s galerijní pedagožkou a umělkyní Lenkou Kerdovou – Manifesto, Biafra of Spirit, StartPoint 2017, Introducing

ÚT 14.11.
15.30–17.30
ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30
zaostřeno na umění 2017/2018: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský a jeho dvory v Praze a Innsbrucku, přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30	zaostřeno na umění 2017/2018: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský a jeho dvory v Praze a Innsbrucku, přednáška s obrazovou prezentací	
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ST 15. 11. 
15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
(Ne)přístupný prostor
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Ivana Kafky s Klárou Huškovou Smyczkovou, Veletržní palác

16.00	zaostřeno na umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ČT 16. 11. 
10.15–11.30
(Ne)přístupný prostor
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Ivana Kafky s Klárou Huškovou Smyczkovou

15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
(Ne)přístupný prostor
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Ivana Kafky s Klárou Huškovou Smyczkovou

16.00
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: Česká moderna a její zahraniční inspirace (J. Preisler, M. Švabinský, P. Gauguin), komentovaná prohlídka
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

NE 19.11.
15.00
Komentovaná prohlídka výstavy Magdalény Jetelové s historičkou umění Jitkou Šosovou

ÚT 21.11.
15.30–17.30
ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30
zaostřeno na umění 2017/2018: Společenský život v renesančním hávu: dvorské slavnosti, průvody a turnaje, přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30
zaostřeno na umění 2017/2018: Společenský život v renesančním hávu: dvorské slavnosti, průvody a turnaje, přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ST 22. 11. 
15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
Čí že jsou ty kříže
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Antoni Tàpiého s Michaelou Trpišovskou

16.00
zaostřeno na umění 2017/2018: Společenský život v renesančním hávu: dvorské slavnosti, průvody a turnaje, přednáška s obrazovou prezentací
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ČT 23. 11. 
10.15–11.30
Čí že jsou ty kříže
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Antoni Tàpiého s Michaelou Trpišovskou

15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
Čí že jsou ty kříže
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Antoni Tàpiého s Michaelou Trpišovskou

16.00
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: Sochařství od Josefa Václava Myslbeka k Janu Štursovi (Q. Kocián, S. Sucharda, F. Bílek), komentovaná prohlídka
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

SO 25. 11. 
11.00 – 16.20
Základy dějin umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

NE 26. 11.
10.15 – 17.15
Portrét a figura podle mistrů 7
výtvarný kurz pro studenty a dospělé: FIGURA V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

ST 29.11
15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
123TEĎ
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě StartPoint 2017 s Martinem Hrubým

ČT 30. 11. 
10.15–11.30
123TEĎ
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě StartPoint 2017 s Martinem Hrubým

15.30—17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
123TEĎ
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě StartPoint 2017 s Martinem Hrubým

16.00
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: František Kupka a jeho vývoj od symbolismu k abstrakci, komentovaná prohlídka
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

18.00
Luciano Chessa: Hudba, kterou uslyší i mrtvý 
Tématem přednášky je Luigi Russolo a italský futurismus, název přednášky je “Music the Dead Can Hear:” Theosophical Presences in Luigi Russolo’s Art of Noises. (“Hudba, kterou uslyší i mrtvý:” Teosofická přítomnost v Umění hluku Luigiho Russola). Tuto přednášku Luciano Chessa přednesl v minulých letech již několikrát na akademické půdě v Evropě i v USA 
Vstup volný


