NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGvPraze

OTEVÍRACÍ DOBA: denně mimo pondělí 10–18 (Kromě paláce Kinských a výstavy Celník Rousseau: otevřeno denně 10h – 18h)

Roční vstupenku do všech stálých i krátkodobých expozic Národní galerie v Praze opravňující k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku můžete zakoupit za 990 Kč na pokladnách objektů či objednat v našem internetovém obchodě: http://www.ngprague.cz/e-shop.
Vstup zdarma do stálých expozic Národní galerie v Praze pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let.


DNY VOLNÉHO VSTUPU:

pátek 28.10. 10h – 18h Vznik Československa – volný vstup do všech stálých expozic Národní galerie v Praze


Klášter sv. Anežky České

Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 221 879 216, 221 879 225
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do 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:		
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
	Stálá expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí.




DOPROVODNÝ PROGRAM

Aktuální informace a rezervace: (+420) 221 879 216, 217, 225, email: ak.educ@ngprague.cz, www.ngprague.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si vlastní komentovanou prohlídku stálé expozice, rezervace na ak.educ@ngprague.cz nebo na tel.221 879 216.

￭  PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Více info na www.ngprague.cz



Palác Kinských

Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 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 Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj: základní 240 Kč, snížené 140 Kč, rodinné 500 Kč
Kombinace stálé expozice (6 objektů) a výstava Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj: základní 480 Kč, snížené 240 Kč.  


STÁLÁ EXPOZICE:
	Umění Asie.
Stálá expozice Umění Asie představuje nejvýznamnější umělecké soubory archaického čínského umění, buddhistického sochařství, tibetské obrazy thankgy, islámskou keramiku a umění kovu, japonské dřevořezy a ilustrované knihy a starou i moderní čínskou malbu. Stálou expozici oživí od 11.10. intervence fotografií Josefa Vaniše z Lhasy z let 1954–1955..



VÝSTAVA:
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj 15.9.2016 – 15.1.2017



DOPROVODNÝ PROGRAM

Sobota 15. října 
16.00 Japonský lak. Plocha a dekor. Druhý díl cyklu Cesty za japonským uměním.
Doba trvání cca 60 minut. Místo setkání: 1. poschodí paláce Kinských. Vstupné 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence.

Pátek 28. října 
14.00 Toulky starou Lhasou, fotografie Josefa Vaniše z let 1954–1955. Komentovaná prohlídka.
Doba trvání cca 45 minut. Místo setkání 1. poschodí paláce Kinských. Vstup volný.
15.00 Bahrám a Golandám, mistrovské dílo íránského malířství. Komentovaná prohlídka.
Doba trvání cca 20 minut. Místo setkání 1. poschodí paláce Kinských. Vstup volný.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si vlastní komentovanou prohlídku stálé expozice Umění Asie, více na www.ngprague.cz 


Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj 
15.9.2016 – 15.1.2017

Doprovodné a vzdělávací programy

Informace a rezervace:  Lektorské oddělení, Národní galerie v Praze, 
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz 
Místo setkání u pokladny. Změna programu vyhrazena.

Komentované prohlídky - V DŽUNGLI UMĚNÍ 
neděle 9. října
15.00 s Kristýnou Brožovou, kurátorkou výstavy
Cena: 80 Kč / 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 45–90 min.

úterý 11. října
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy tlumočená do českého znakového jazyka
Komentuje Alice Němcová, historička umění. Tlumočí Naďa Dingová, členka České komory tlumočníků znakového jazyka, o. s. 
Cena: zdarma s platnou vstupenkou / Doba trvání: 45–60 min.

neděle 16. října
14.00 – 16.30 Víkendová dílna pro celou rodinu: TAJUPLNÝ PROSTOR OŽIL
Ponořme se do snu o exotické krajině a proměňme jej ve skutečnost! Sestavme z rostlin, stromů, květů i zvířat scénu pro takovou podívanou. Pomocí světla vytvořme atmosféru nebezpečné i krásné džungle a vydejme se společně na její průzkum
Cena: 80 Kč za osobu starší 4 let (vstupné a materiál)   

neděle 23. října
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou Šosovou, historičkou umění
Cena: 80 Kč / 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 45–90 min.

16.30 Komentovaná prohlídka výstavy ve francouzském jazyce s Markétou Ježkovou, 
         historičkou umění 
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 45–90 min. 
Visite guidée en francais
Dimanche, le 23 Octobre, à 16,30, avec Markéta Ježková, l'historienne d'art
Tarif: Accès libre avec le billet d'entrée / Durée: 30-90 mins.

Komentované prohlídky na objednávku
Chcete si prohlédnout výstavu s odborným výkladem se svými přáteli? Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v češtině, angličtině, francouzštině či němčině, více na www.ngprague.cz

_________________________________________________________________________________


Salmovský palác

Praha 1, Hradčanské nám. 1
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Bezbariérový vstup.
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:
	Umění 19. století od klasicismu k romantismu. 

Stálá 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
Informace a rezervace na tel.: 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

pátek 28. října
11.00	 Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, čtení z knihy Rudolfa Ryšavého, předního českého sběratele, čte režisér a herec Martin Falář
15.00	Pro znovuvyzdvižení umění a vkusu v Čechách, scénické čtení z dopisů a dokumentů k založení a fungování Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyní Národní galerie v Praze. Čtou herci Hynek Chmelař a Jaromír Typlt. Setkání s herci v klasicistním tapetovém pokoji v 1. patře expozice

Vstup zdarma v rámci oslav státního svátku.



Šternberský palác

Hradčanské nám. 15, Praha 1
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do 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 Cranach ze všech stran: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

STÁLÁ EXPOZICE:
Evropské umění od antiky do závěru baroka 
Stálá expozice 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:
Cranach ze všech stran  23. 6. 2016 – 22.1.2017
After Rembrandt 22.9.2014 – 30.4.2017
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně prezentují díla současných autorů vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Od 5.9. bude vystaven obraz MgA. Tomáše Tichého.




DOPROVODNÝ PROGRAM
Informace a rezervace programů na tel. 773 754 881, 233 090 543, e-mail:sp.educ@ngprague.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ CRANACH ZE VŠECH STRAN

Komentovaná prohlídka s kurátorem pro vzdělávání NG
sobota 8. října
15.00 Lenka Kršiaková-Brabcová

Cena: 80 Kč / 50 Kč / Místo setkání: vestibul paláce
Doba trvání: 60 min.

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ

Sobota 15. října
11.00  Cranach ze všech stran: Jak se pozná originál, dílenská práce, kopie a falzum? Olga Kotková, přednáška s dataprojekcí a prohlídkou výstavy (v rámci cyklu Mistři evropského umění)

Neděle 16. října
15.00  Marius Winzeler: Überall Cranach: Betrachtungen zum Erbe der Cranach-Werkstatt in den böhmischen Ländern (Cranach všude: Úvahy o dědictví Cranachovy dílny v českých zemích) - přednáška s dataprojekcí v německém jazyce
Cena: 120 Kč / 60 Kč
Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: přednáškový sál (2. patro)

VÍKENDOVÉ  DÍLNY PRO CELOU RODINU
Sobota 22. října
14.00 – 16.00 hod. Zveme vás na průzkum obrazů Lucase Cranach st.. Velkolepý celek i dokonalý detail, zachycení dávného i současného, pozemský i nebeský svět – to vše uvidíte na dílech malíře slavného jména. Přijďte, dívejte se, tvořte..
Dílna pro celou rodinu (děti 6 – 13 let)
Cena: 90 Kč za osobu / Rezervace na ssueduc@ngprague.cz nebo na tel.233 081 720.

SUCHÁ JEHLA – KOUZLO LINIE
Dílna pro mladé a dospělé  
Neděle 23. října
10.30. až 17.30  ve Šternberském paláci na výstavě Cranach ze všech stran

Tvorba Lucase Cranacha st. nalezla množství obdivovatelů již za Cranachova života a zájem o Cranachovy kresby, grafiky a obrazy trvá dodnes. Dílo bylo nesčetně krát kopírováno, reprodukováno a šířeno – také díky grafickým technikám, které zažívaly rozkvět. Cranachova portrétní tvorba se nám stane volnou inspirací, budeme postupovat od studijní přes přípravnou kresbu až k technice suché jehly.
Výsledkem naší práce bude autorský tisk – volný přepis některého z „cranachovských“ portrétů.
Lektoři: MgA. Anna Chmelová / Mgr. Alena Kingham / Doba trvání: 10.30-17.30 (přestávka na oběd 13.00–14.00) / Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné na výstavu Cranach ze všech stran, komentovanou prohlídku, výtvarný materiál a odborné vedení) /

PROGRAMY PRO ŠKOLY na výstavě Cranach ze všech stran
Komentované prohlídky a programy s výtvarnou aktivitou
Cena:  40 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob /  800 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání 60 min. / Rezervace na sp.educ@ngprague.cz nebo tel. 233 090 542.

Víkendový plenér
Sobota 8.října až neděle 9.října
13.00 až 17.30
Chcete se stát malířem? Víkendový zahradní plenér pro mládež a dospělé v zahradě Šternberského paláce je určený těm, kteří se chtějí od základu seznámit s malířskými technikami a osvojit si technický postup malíře: sestavení napínacích rámů, napnutí plátna, šepsování, výběr motivu, skicování i malbu samotnou. V neděli je součástí plenéru ukázka holandské krajinomalby v expozici, pracovat budete na vlastním obraze. Plenér povede kurátorka pro edukační činnost Mgr.Jitka Handlová a absolventi AVU MgA.Kateřina Samková a MgA.Richard Nestler. 
Cena: 750 Kč (zahrnuje vstupné, komentovanou prohlídku stálou expozicí i výstavou L.Cranacha, odborné vedení, zapůjčení stojanů, výtvarný materiál  - napínací rámy 50x70, plátno, šeps, tempery akrylové barvy, rudky, uhel, inkoust, tuš, skicáky).
Info a rezervace  na sp.educ@ngprague.cz nebo tel. 233 090 542.

OD GOTIKY PO SECESI
Celoroční kurz pro studenty a dospělé
Úterý 25. října
16.30 Jak se dívat na obraz – úvod do základního pojmosloví J.Handlová
Předplatné na dvacet přednášek včetně vstupného na výstavu: 1500 Kč pro studenty a učitele, pro ostatní 2100 Kč. Účast na jednotlivých přednáškách: pro studenty a učitele 80 Kč, pro ostatní 110 Kč (účast je možná jen v případě volných míst).


středa 19. října
zaostřeno na umění 2016/2017

18.00 Cranach ze všech stran, komentovaná prohlídka výstavy, přednášející: Olga Kotková, případně Markéta Ježková, celoroční kurz, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz nebo tel.224 301 003.


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 ateliéru ve 2. patře 

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 / více na www.ngprague.cz



Schwarzenberský palác

Praha 1, Hradčanské nám. 2
Bezbariérový vstup.
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:
	Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách. Rozsáhlé expozici českého barokního umění předchází rozsahem sice nevelký, avšak velmi kvalitní soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Lze v něm nalézt práce většiny významných umělců z císařova nejbližšího okruhu: Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Roelanta Saveryho, Hanse Monta i Adriaena de Vries.
	Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.
	Císařská zbrojnice. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s NG.


VÝSTAVA:
Marcantonio Raimondi (grafický kabinet), 13.9.2016 – 4.12.2016

_________________________________________________________________________________

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Čtvrtek  6. 10. 
16.30 – 17.30	Gary Schwartz - Jheronimus Bosch: why are his paintings so strange and scary? (Jheronimus Bosch: proč jsou jeho obrazy tak podivné a strašidelné?) Bude předneseno v angličtině bez tlumočení.

Přednáška s projekcí
Rezervace: ssueduc@ngprague.cz, vstupné: zdarma, doba trvání: 60 minut

neděle 9. října
10.30 – 13.50	Neděle s uměním 2016/2017, 
cyklus přednášek, rezervace na kurznedele@ngprague.cz.

neděle 23. října
10.30 – 13.50	Neděle s uměním 2016/2017
cyklus přednášek, rezervace na kurznedele@ngprague.cz.


PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2015 - 2016 najdete na www.ngprague.cz
Objednávky programů přijímáme na ssueduc@ngprague.cz nebo na tel.233 081 720.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem.
Cena: česky 600 Kč za skupinu do 10 osob + vstupné, 800 Kč skupina 11-20 osob + vstupné, 40 Kč/osoba skupina 21 – 30 osob + vstupné, cizojazyčně 1200 Kč za skupinu do 15 osob + vstupné, 16 – 25 osob 1500 Kč, za skupinu 26–30 osob 75 Kč + vstupné.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2015 - 2016 najdete na www.ngprague.cz.

NAROZENINY V GALERII

Slavnost bohů / Zvířátka u Orfea
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. Na rezervace. 

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
                                                                                                                             
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  


Veletržní palác

Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel.: (+420) 224 301 111 (recepce), (+420) 224 301 122 + info@ngprague.cz (infocentrum)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do stálé expozice: základní 300Kč, snížené 150Kč.
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze.






STÁLÉ EXPOZICE:
	Umění 20. a 21. století. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.


PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Alfons Mucha: Slovanská epopej. Do 31. 12. 2016, více viz. též Galerie hl. m. Prahy: www.ghmp.cz
Georg Grosz a český TRN (grafický kabinet), 29.8.2016 – 27.11.2016


NOVÉ VÝSTAVY:
Against Nature: Mladá česká umělecká scéna, 5.10.2016 - 15.1.2017
STARTPOINT 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol, 5.10.2016 – 11.12.2016
Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016, 5.10.2016 – 8.1.2017
Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu, 5.10.2016 – 8.1.2017
TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce, 5.10.2016 – 15.1.2015
Moving Image Department VI. KAPITOLA: Vnitřní životy (času), 5.10. 2016 - 15.1. 2017
Introducing Megan Clark: Somatic, 5.10. 2016 - 15.1. 2017
POETRY PASSAGE#4: Já jsem ústa, 5.10. 2016 - 15.1. 2017

_________________________________________________________________________________


DOPROVODNÝ PROGRAM 
Informace a rezervace na tel.: 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

Neděle 2. října
Den architektury
16.00 Neznámý Veletržní palác, komentovaná prohlídka s kurátorkou Radomírou Sedlákovou v rámci Dne architektury, vstup zdarma
14.00 – 16.30 PRO-STOR, otevřený workshop pro rodiny s dětmi a další zájemce. Přijďte si během Dne architektury vytvořit příběh pro prostor nebo prostor s příběhem. Workshop vedou Klára Hušková-Smyczková a Martin Hrubý. Ve spolupráci s festivalem Film a architektura bude v době od 1.10. do 5.10. v kavárně Café Jedna vystavena videoinstalace filmařky Haruny Hancoop „Na věčné časy II“

úterý 4. října
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

středa 5. října
15.30 - 16.45	(Ne)nápadně, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz


čtvrtek 6. října
10.15 - 11.30	(Ne)nápadně, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30 - 16.45	(Ne)nápadně, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Třetí mysl. Jiří Kovanda s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz


neděle 9. října
14.00 – 16.30	Jak ulovit čas, otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4 – 12 let k VI. kapitole Prostoru pro pohyblivý obraz ve Veletržním paláci s lektorkami Lucií Fryčovou a Lenkou Kerdovou

úterý 11. října
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

středa 12. října
15.30 - 16.45	Vizuální symfonie, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Milana Grygara s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

čtvrtek 13. října
10.15 - 11.30	Vizuální symfonie, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Milana Grygara, Veletržní palác s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30 - 16.45	Vizuální symfonie, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Milana Grygara, Veletržní palác s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

neděle 16. října

16.30	Americká grafika tří století ze sbírek National Gallery of Art ve Washingtonu, komentovaná prohlídka s Milenou Kalinovskou, cena: 80 Kč / 50 Kč

úterý 18. října
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

středa 19. října
15.30 - 16.45	Graforej, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu s lektorkou Blankou Kafkovou, Veletržní palác
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

čtvrtek 20. října
10.15 - 11.30	Graforej, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu s lektorkou Blankou Kafkovou, Veletržní palác
15.30 - 16.45	Graforej, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu s lektorkou Blankou Kafkovou, Veletržní palác
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let, rezervace na vzdelavani@ngprague.cz


16.30 Komentovaná prohlídka výstavy Americká grafika tří století ze sbírek National Gallery of Art ve Washingtonu v anglickém jazyce s historičkou umění Jitkou Šosovou, zdarna k platné vstupence
Guided tour in English: Three Centuries of American Prints from the National Gallery of Art in Washington
Thursday, 20 October, 4.30 pm, with Jitka Šosová, art historian 
Admission fee: free with valid ticket / Duration: 45–60 minutes

sobota 22. října	
13.00-17.30	Výtvarná dílna pro mládež 14+ : Nové variace z Nového světa 
Zajímá vás nový pohled na známé věci? Přijďte prožít netradiční variace na tradiční grafické techniky! Národní galerie ve spolupráci s Page Five (. http://pagefive.com/), mladým nezávislým nakladatelstvím a knihkupectvím, ale hlavně kolektivem milovníků tisků, papíru a umění, připravila grafickou dílnu k výstavě Americká grafika tři století
Cena:  200 Kč (včetně výtvarného materiálu) / Rezervace: nutná na vzdelavani@ngprague.cz
16.00-18.00 Fotograf festival: přednáška Jiřího Zemánka v prostoru nad knihkupectvím v Malé dvoraně
	
úterý 25. října
16.00-18.00 Fotograf festival v prostoru nad knihkupectvím v Malé dvoraně: Setkání 3 rur galeristů:  Sam 83 - Sam + Denisa Bytelová, Galerie KABINET CHAOS Střítež - Veronika Bromová, Periferná centra. Moderátor: Michal Kindernay.


pátek 28. října
Designblok 2016
14.00 Komentovaná prohlídka objektů moderního designu s kurátorkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ivou Knobloch ve stálé expozici moderního a současného umění, vstup zdarma v rámci oslav státního svátku
17.00 Komentovaná prohlídka inspirovaná výstavou Americká grafika tří století ze sbírek National Gallery of Art ve Washingtonu grafického designéra Aleše Najbrta (Studio Najbrt). 
Cena: zdarma. Doba trvání: cca 60 min. Místo setkání: pokladny Veletržního paláce / Rezervace info@ngprague.cz

Kurzy dějin umění ve školním roce 2016/17: 

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 / Začínáme 17. 9. /

Kurz dějin umění 19. století pro začátečníky 
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 / Začínáme 12. 10. / 

Kurz dějin umění 20. století pro začátečníky 
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 / Začínáme 11. 10. / 

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 / Začínáme 18. 9. /

Zaostřeno na umění (Kurz dějin umění pro pokročilé) 
Cena: předplatné za 31 přednášek základní 6 000 Kč, pro pedagogy 5 800 Kč a 5 600 Kč pro studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze / Začínáme 13. 9. Rezervace všech kurzů: vzdelavani@ngprague.cz
			
Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice či výstav v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce, více na www.ngprague.cz

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 pokladnách Veletržního paláce.

