NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ŘÍJEN 2018

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague
info@ngprague.cz" info@ngprague.cz, 224 301 122

Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 500 Kč (Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.)
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha 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: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Antony Gormley: Sum
Termín: 19. 5. – 14. 10. 2018
Vášní Antonyho Gormleyho je ptát se, zda lidská forma – ať už v podobě schránky na lidské tělo, nebo nádoby na lidskou mysl – může dnes sloužit jakožto téma pro kontemplaci; Gormley si pokládá otázky, které se ze své podstaty obracejí k duchovnu.

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
duben–září: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
říjen–březen: 10.00–18.00

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu ak.educ@ngprague.cz nebo telefonních číslech 221 879 217, 221 879 225

St 3. 10.
19.00 Dny architektury: Hranice prostoru a bytí v tvorbě Antonyho Gormleyho. Diskuze k výstavě Antonyho Gormleyho s architektkou Pavlou Melkovou a kurátorkou Milenou Kalinovskou

Čt 4. 10.
16.00–17.45 Dny architektury: Anežkatour
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker

Ne 7. 10., Po 8. 10.
Festival spisovatelů Praha
www.pwf.cz

__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Giambattista Tiepolo a synové
Termín: 4. 10. 2018 – 6. 1. 2019 
K nejuznávanějším benátským tvůrcům patřil v 18. století Giambattista Tiepolo, který díky reputaci vynikajícího umělce získával zakázky, které patřily k nejprestižnějším uměleckým počinům doby. Ačkoliv je Giambattistova malířská tvorba rozsáhlá a rozmanitá, grafické umění je v jeho díle zastoupeno pouhými třiceti osmi grafikami. Přestože se nejedná o velké číslo, Tiepolo v těchto listech dosáhl takové žánrové a tvůrčí originality, díky níž jsou jeho lepty řazeny k nejvýznamnějším počinům grafické tvorby v Itálii 18. století. 

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM  
Ne 7. 10.
10.30–13.50	Neděle s uměním 2018/2019	R

Čt 11.10.
16.30 Brandlovo dílo ve sbírkách Národní galerie
Andrea Steckerová. Cyklus přednášek k 350. výročí narození Petra Brandla (1668-1735).
Cena: 80/50 Kč / Délka: cca 60 min / Místo setkání: 1. patro

So 20. 10. 
14.00–16.00 Drapni draperii
Víkendová dílna pro děti 6–13 let.
Ateliér plný tvarování – jak barokní sochařství krotí bujné tvary, rozevlaje draperii a obejme prostor? 
Lektorky: Jana Domšová, Kamila Housová Mizerová
Cena: 90 Kč / Délka: cca 120 min / Místo setkání: pokladna / Rezervace (nutná): ssueduc@ngprague.cz 

Ne 21. 10.
10.30 – 13.50	Neděle s uměním 2018/2019			R

Čt 25. 10.
16.30 Když obrazy promlouvají: Petr Brandl a ikonografie jeho děl
Dalibor Lešovský. Cyklus přednášek k 350. výročí narození Petra Brandla (1668–1735)
Cena: 80/50 Kč / Délka: cca 60 min / Místo setkání: přednáškový sál (ateliér) ve 2. patře

Dále nabízíme:
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, 118 00
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
Simon Luttichuys – Zátiší se zlatým pohárem a růžemi
Termín: 11. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Dnes nepříliš známý malíř Simon Luttichuys (1610–1661) byl ve své době vyhledávaným umělcem. Patřil k autorům zátiší, které zobrazuje luxusní, exotické předměty. Tyto dekorativní kompozice, označované také jako sběratelův sen, patřily v Nizozemí 17. století k oblíbenému druhu malby. Jeho zátiší lze obdivovat v souvislosti s tvorbou mladšího malíře Willema Kalfa, jehož dílo je ve Šternberském paláci také vystaveno, a sice ve stejném sále naproti. 

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.

So 13.10.
15.30 Holandské umění 17. století a nové dílo sezony: Simon Luttichuys 
Zátiší se zlatým pohárem a růžemi, 1649
Komentovaná prohlídka s Jitkou Handlovou
Cena: zdarma k platné vstupence / Délka: cca 60 min / Místo setkání: vestibul paláce

So 20.10.
11.00 Mistři evropské malby – cyklus přednášek s dataprojekcí
Ondřej Faktor –  Umělci na dvoře Karla IV. Mistr Theodorik, Petr Parléř, Sebald Weinschröte a další.
Cena: 80 Kč / Délka: cca 60 min / Místo setkání: ateliér 2.patro
 
St 24. 10.
19.00 Večery ve Šternberském paláci: SONETY 
Lyrické písně a balady evropského raného baroka (Dowland, Leiner, Ghivizzani) s instrumentální hudbou A. Francisqua a H. Kapspergera 
Ivana Bilej Brouková – zpěv, Jan Krejča – theorba, loutna 
Rezervace +420 604 918 972 / Cena 200/150 Kč 
V kavárně Šternberského paláce 

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: momentálně uzavřeno
Bezbariérový vstup

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce na emailu vzdelavani@ngprague.cz nebo 224 301 003.
__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77
Termín: 14. 3. 2017 – 19. 1. 2019
Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.
Vstupné: 120 Kč / 60 Kč 
__________________________________________________________________________

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: denně 10.00–18.00, středa 10.00–20.00

VÝSTAVA 
František Kupka 1871–1957
Termín: 07. 9.2018 – 20. 1. 2019
Výstava připravená ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách představí dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Podařilo se sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů. Pražská výstava vedle děl ze sbírek Národní galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny.

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Čt 4. 10.
15.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka pro pedagogy s Alicí Němcovou a Barborou Škaloudovou 	 R
17.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka pro pedagogy s Alicí Němcovou a Barborou Škaloudovou 	 R

Ne 7. 10.
10.30-11.30 a 13.30–14.30 Víkend: Prolez kupkou 
k výstavě František Kupka (1871–1957) s Terezou Jursovou			R
15.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou				R

St 10. 10. 
18.00 Pierre Brulle: Kupka a mašinismus
přednáška na IFP (Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35)	
Rezervace na reservations.kupka@ifp.cz

Čt 18. 10.
18.00 František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka s Michaelou Vrchotovou 					R
19.00 Kupka ve filmu 
projekce dokumentárních filmů o Františkovi Kupkovi – Aleš Kisil: František Kupka: Cesta k abstrakci (52 min); Petr Kudela: Kdy začal dnešek (17 min)
Po projekci bude následovat krátká diskuze s tvůrci filmů.

St 31. 10.
18.00	František Kupka (1871–1957)
komentovaná prohlídka s kurátorkou Annou Pravdovou ve francouzském jazyce 
Rezervace na reservations.kupka@ifp.cz
__________________________________________________________________________

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz
Termín: 16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Pro Národní galerii Praha připravila Katharina Grosse velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a strukturální médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu pozdních dvacátých let. Wunderbild  je architektonický, prostorový obraz, který divák zabydluje vlastním tělem a myslí.

Záhada Čapkova koberce
Termín: 22. 8. – 25. 11. 2018
Čintamani a ptáci, proslulá kobercářská povídka české literatury, má jádro ve skutečném příběhu, který se udál v první polovině dvacátých let, kdy mezi rozmanitými zájmy a koníčky Karla Čapka zaujímaly významné místo orientální koberce. Sběratelský význam bílého anatoláku Čapek v jednom pražském obchodě rozpoznal a byl by ho rád sám koupil, na prodej však tehdy nedošlo. V roce 2014, asi devadesát let poté, co Čapek unikátní koberec obdivoval, se jej podařilo zařadit do sbírek Národní galerie Praha. Na výstavě se návštěvníci setkají i s koberci a dalšími exponáty z vily Karla Čapka, které pro tuto příležitost zapůjčila Městská část Praha 10.

Jiří Petrbok: Hořící srdce
Termín: 22. 8. – 2. 12. 2018 
Výstavu tvoří čtyři základní témata spojená s domovem, od čistě osobní roviny po obecnější vnímání domova, jako specificky definovaného místa. To místo se postupně rozšiřuje a ze soukromí vcházíme do světa, který je bohatý, ale i nepřehledný a záhadný či dokonce strašlivý. Výstava představuje zejména nové práce, které zatím nebyly na veřejnosti představeny.

KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce
Termín: 22. 8. – 6. 1. 2019
Výstava a prostorová video instalace fotografií Josefa Koudelky & archivních záběrů Jana Němce je prezentována u příležitosti 50. výročí invaze a vychází ze stejnojmenné knihy, která byla dosud publikována ve dvanácti jazykových mutacích.

Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Výstava volně souvisí s výročím vzniku Československa a jejím cílem je zamyslet se nad stereotypy spojenými s prezentací historických událostí. Soustředí se na práce na papíře jako médium, které může prostředkovat konkrétní (a aktuální) okamžik – prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických záznamů či časopiseckých ilustrací – kdy za použití stejných prostředků lze současně prezentovat jak oficiální či oficializovaný pohled na danou událost, tak i jeho pravý opak.

Introducing Valentýna Janů: I’m sry
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Projekt zavádí diváka do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se kdy dopustil. Předměty a obrazy vstupují v dialog s uklidňující hudbou českého hudebníka dné. Prostřednictvím intimní situace se vyslovují k nekončícímu seznamu všednodenních výčitek, ať už vědomých, či nevědomých, a současně fungují jako lék na černé svědomí.

Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson, THE STAIRS
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
THE STAIRS jsou poezií v pohybu napsanou islandským umělcem Egillem Sæbjörnssonem. Samočinně generované video vzniklé přímo pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou a improvizací. Jako takové se Sæbjörnssonovo kontemplativní dílo stává zamyšlením nad odlišnostmi a opakováním, jež řídí rutinní běh našeho života. Koule přicházejí tu a tam, nestejným tempem a v nepravidelném rytmu, jako částice v prostoru nebo dešťové kapky za podzimního dne…

Moving Image Department #9: Touha v jazyce
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Devátou kapitolou Moving Image Department je „konverzační kus“ per se, v němž se protagonisté/umělci zabývají krajinou jazyka, jeho performativním potenciálem a hranicemi vyjadřování. Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci. 

Otevřený depozitář Umění Asie
Termín: 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je v Národní galerii novým výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE

1918–1938 
Termín: od 24. 10. 2018
Výstavní projekt bude mít povahu střednědobé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce, které bude nově instalováno ke stému výročí vzniku Československé republiky. Na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918–1938.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Út 2. 10.
15.30 Zaostřeno na umění 2018/2019: Theo van Doesburg – neoplasticismus a elementarismus
přednáška 		R
17.30 Zaostřeno na umění 2018/2019: Theo van Doesburg – neoplasticismus a elementarismus
přednáška 		R

St 3. 10.
10.15–11.30, 15.30–16.45 mini pro-story 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let pořádaná v rámci festivalu Den architektury s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Korzu VP 
16.30–18.00 Den architektury: Kostičky LEGO a architektura Veletržního paláce 
workshop pod vedením lektorek z Národní galerie Praha s Lucií Fryčovou a Michaelou Trpišovskou. Účastníci budou mít možnost spojit modely z kostiček LEGO s reálnou architekturou. 		R (od 24. 9. na GoOut.cz)

Čt 4. 10.
10.15–11.30, 15.30–16.45 mini pro-story 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let pořádaná v rámci festivalu Den architektury s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Korzu VP 
18.00–20.00 Lunchmeat festival
sympozium a panelová diskuze v Korzu 

Pá 5. 10. 
15.00–20.00 Lunchmeat festival
sympozium a panelová diskuze v Korzu 
10.00–18.00 Input 3 
celodenní workshop R

So 6. 10. 
11.00–16.20 Základy dějin umění 2018/2019			R   
10.00–18.00 Input 4 
celodenní workshop R

Út 9. 10.
15.30 Zaostřeno na umění 2018/2019: Abstraction-Création
přednáška 	R
17.30 Zaostřeno na umění 2018/2019: Abstraction-Création
přednáška 	R

St 10. 10. 
10.15–11.30, 15.30–16.45 Obraz na měsíci 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Katharina Grosse: Zázračný obraz s Michaelou Trpišovskou v Korzu VP 
16.30 Face to face s umělcem Jiřím Petrbokem a kurátorem výstavy Otto M. Urbanem 
na výstavě Hořící srdce

Čt 11. 10. 
10.15–11.30, 15.30–16.45 Obraz na měsíci 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Katharina Grosse: Zázračný obraz s Michaelou Trpišovskou v Korzu VP 

So 13. 10. 
11.00–16.20 Základy dějin umění 2018/2019			R   

Ne 14. 10.
10.30, 14.30 Víkend: Tkalcovská dílna (8–14 let) 
s galerijní pedagožkou Denisou Sedlákovou a Alenou Kingham k výstavě Záhada Čapkova koberce v Korzu VP		R   

Út 16. 10.
15.30	Zaostřeno na umění 2018/2019: Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek jako sběratelé umění
přednáška 			R
16. 10.	17.30	Zaostřeno na umění 2018/2019: Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek jako sběratelé umění
přednáška			R

St 17.10.
10.30–11.30, 13.00–14.00, 15.30–16.30 Herna Speciál 
pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let s Blankou Lhotákovou v Malé dvoraně VP   
17.30 Od gotiky po modernu 
Úvod – základní pojmosloví 	R   

Čt 18. 10.
16.30 Karel Čapek jako sběratel umění
Přednáší Hasan Zahirovič ze Slezské univerzity v Opavě

So 20. 10. 
11.00–16.20 Základy dějin umění 2018/2019

Út 23. 10. 
19.00 Opening ´18!
Slavnostní otevření sbírkové expozice a nových výstav

St 24.10.
17.30 Od gotiky po modernu
Český realismus a výtvarníci Národního divadla		R   

So 27.10.
10.00, 17.00 Vycházky Národní třídou po stopách Karla Čapka a Věry Hrůzové 
Provází Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě – místo setkání na Jungmannově nám. u sochy (bez rezervace a zdarma)
18.00 Tantehorse 
zkouška performance v Malé dvoraně
11.30, 13.30 Veletržní palác, funkcionalistický skvost
informace o koncepci nové expozice 1918–1938. Výtvarná scéna První republiky pohledem tehdejšího uměnímilovného obyvatele, ochoz 4. patro
14.30 Záhada Čapkova koberce
komentovaná prohlídka výstavy, 4. patro
15.30 Jiří Petrbok: Hořící srdce
komentovaná prohlídka výstavy, mezanin
16.30 Pravda vítězívá
komentovaná prohlídka výstavy, 1. patro 

Ne 28. 10. 
Krátké komentáře (doba trvání: cca 15–30 min)
10.30, 12.30, 14.30 Veletržní palác, funkcionalistický skvost
informace o koncepci nové expozice 1918–1938. Výtvarná scéna První republiky pohledem tehdejšího uměnímilovného obyvatele, ochoz 4. patro
11.15 Moderní galerie, Krasoumná jednota, Mánes  
paralelní krátké komentáře v uvedených částech expozice, 3. patro
13.15 Státní nákup francouzského umění, Slovenské umění v rámci Československa, Topičův salon 
paralelní krátké komentáře v uvedených částech expozice, 3. patro
15.15 Moderní galerie, Aventinská mansarda, Krásná jizba 
paralelní krátké komentáře v uvedených částech expozice, 3. patro
14.00 Rodinná vernisáž sbírkové expozice 1918–1938

Performance – Malá dvorana:
11.00–11.30 Tantehorse: SHIFT
13.00–13.30 Tantehorse: SHIFT 
15.30–16.30 Diskuze Barbory Baronové, Pavly Frýdlové a Miřenky Čechové
17.00–17.30 Tantehorse: SHIFT

16.30 Jiří Petrbok: Hořící srdce
komentovaná prohlídka výstavy, mezanin

St 31.10.
10.30–11.30, 13.00–14.00, 15.30–16.30 Herna Speciál 
pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let s  Michaelou Trpišovskou v Malé dvoraně VP   
17.30 Od gotiky po modernu: 
Česká moderna a umění na přelomu 19. a 20. století 	R   


