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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM ÚNOR 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 / palác Kinských denně včetně pondělí 10.00–18.00
Vstupné do všech sbírkových expozic: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
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 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

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.

VÝSTAVA
Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze
Termín: 24. 2. 2017 – 17. 9. 2017
Výstava nabízí atraktivní formou přímo v prostorách sbírkové expozice výsledky průzkumu přípravného rozvrhu deskových maleb, tzv. podkresby. Návštěvníci tak budou moci nově objevovat známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů. 

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
Zahrada za svatyněmi 
červen–srpen: 9.00–19.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00
listopad–únor: 10.00–16.00
Zahrada při severní bráně
červen–srpen: 9.00–22.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00 
listopad–únor: 10.00–16.00
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SO 4. 2.
Komentované prohlídky k nejvýznamnějším dílům 14.–15. století v expozici středověkého umění
10.30	
Rajhradský oltář
11.00	
Zlíchovský oltář
11.30	
Vyšebrodský cyklus
12.30	
Mariánské obrazy od poloviny 14. století do poloviny 15. století
Doba trvání: cca 30–45 min. / Místo setkání: vestibul Anežského kláštera 

NE 5. 2.
Komentované prohlídky k nejvýznamnějším pozdně středověkým  dílům v expozici středověkého umění
10.30	
Krásný sloh – 1380–1420
11.30	
Pozdně gotické deskové malířství
Doba trvání: cca 30–45 min. / Místo setkání: vestibul Anežského kláštera 

SO 25. 2.	
10.30–13.00 (děti 6-9 let) a 14.30–17.00 (děti 10-14 let)
Bod, čára, tvar aneb o kresbě, podkresbě a kompozici
Dílna pro děti a rodiče k výstavě Očím skryté v Anežském klášteře 
Cena: 90 Kč / Rezervace ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216

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 mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.
Olivier Adam: Buddhovy dcery: vstup zdarma

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.
Zimní variace
Termín: 6. 12. 2016 – 5. 3. 2017
Tematická obměna sbírkové expozice je v sálech japonské a čínské malby a grafiky věnovaná zimním námětům. 

VÝSTAVA
Olivier Adam: Buddhovy dcery
Termín: 19. 10. 2016 – 28. 2. 2017
Fotograf Olivier Adam spolu se svou ženou – novinářkou – Dominique dokumentují již více než osm let cestu buddhistických mnišek v Himálaji. Výstava fotografií v Konírně paláce Kinských. Vstup zdarma. 
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SO 4. 2.
15.00 
Téma plynutí času a štědrosti přírody v japonském umění
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Ryndovou.

SO 4. 2. a NE 5. 2.
13.00–17.00 
Pawukon – balijský kalendář
V otevřené výtvarné dílně pro širokou veřejnost si vyrobíme vlastní kalendář na základě balijského vnímání času.

ÚT 28. 2.
17.00 
Votivní keramika Gudžarátu
Přednáška lékaře a etnologa MUDr. Jana Petránka, Ph.D. představí rituální keramiku zhotovovanou hinduistickými hrnčíři pro kmenové obyvatelstvo v západoindickém státu Gudžarát a sousedních oblastech.
Cena: 80 Kč / 50 Kč, nebo zdarma k platné vstupence.

Informace a rezervace 
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 sbírkové expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.
Vstupné na výstavu: základní 150 Kč / snížené 80 Kč

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, Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.

VÝSTAVY
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 – od 10. 1. obraz Michaely Maupiucové – vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

Dílo sezony: Andrea del Sarto – Madona s dítětem
Termín: 11. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Komorní výstava představuje dílo významného florentského malíře Andrea del Sarto (1486–1530), jehož obraz Madony s dítětem ze zámku v Opočně byl v nedávné době restaurován.
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NE 5. 2.
14.00
Symbols, Meaning and Iconography 
Speciální, hodinová prohlídka pro anglicky hovořící návštěvníky – Lenka Kršiaková-Brabcová 
Krátké komentáře k vybraným dílům starých evropských mistrů 
Markéta Ježková
15.00 
Rembrandt a jeho dílna
15.30 
Rubens a jeho dílna
16.00 
Mabuse a oltář sv. Lukáše
Místo setkání: vestibul Šternberského paláce 

SO 11.2. 
11.00–12.00 
Hubert Robert (1733 – 1808): Francouzský krajinář – vizionář
Cyklus přednášek Mistři evropského umění s Šárkou Gandalovičovou. Přednášky s dataprojekcí jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120 Kč / 60 Kč // Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Šternberského paláce

SO 25.2. 
11.00–12.00
Andrea del Sarto – „nejvýtečnější florentský malíř“ (a jeho Madona z Opočna zapůjčená Národní galerii)
Cyklus přednášek Mistři evropského umění s Jitkou Handlovou. Přednášky s dataprojekcí jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů.
Cena: 120 Kč / 60 Kč // Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Šternberského paláce

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 sbírkové 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 sbírkové expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

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.

VÝSTAVA
Jan Kupecký a „černé umění“
Termín: 6. 12. 2016 – 12. 3. 2017
Komorní výstava v grafickém kabinetu připomíná 350. výročí narození Jana Kupeckého (1666–1740), jehož tvorba je představena prostřednictvím grafických listů z 18. století.
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4. 2. SO   
11.00–17.00  
Baroko pro oko 
Otevřený ateliér s výtvarnými aktivitami pro rodiny zaměřený na iluzi a divadelní efekty barokního umění.

10.30, 13.30, 16.30  
Krátké komentáře k vybraným dílům v expozici 
	
NE 26. 2.	
14.00–17.00 
Jan Kupecký v „černém umění“
Dílna pro děti (6 – 13) a rodiče k aktuálnímu grafickému kabinetu.
Cena: 90 Kč / Rezervace ssueduc@ngprague.cz / 233 081 720


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 sbírkové 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.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2016 - 2017 najdete na www.ngprague.cz.

NAROZENINY V GALERII
Netradiční program, během kterého děti mohou oslavit své narozeniny. Promění se v postavy z uměleckých děl, prohlédnou si expozici a zahrají hry. Pro starší děti nabízíme program „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „Zvířátka u Orfea“. Vhodné 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 sbírkové expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

SBÍRKOVÁ 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.
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5. 2. NE  
Krátké komentáře k vybraným autorům

10.30	
Josef Navrátil
11.30	
Antonín Mánes
12.30	
Josef Mánes
13.30	
Adolf Kosárek

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové 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.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Pro střední školy nabízíme programy Klasicismus a romantismus a Romantismy v umění.
Cena za program: 1000 Kč za skupinu do 20 žáků, 50 Kč/1 žák při počtu 20 – 25 žák. Délka trvání: cca 120 min..


Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 300 Kč / snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze.

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.

VÝSTAVY
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
Termín: 5. 10. 2016 – 5. 2. 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.

Moving Image Department – VI. Kapitola: Vnitřní životy (času)
Termín: 5. 10. 2016 – 19. 2. 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 – 19. 2. 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 – 19. 2. 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.

Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy 
Termín: 29. 11. 2016 – 5. 3. 2017
Jan Zrzavý (1890–1977) je ve sbírkách Národní galerie zastoupen velkým souborem ilustračních kreseb od prvních náčrtků až po definitivní kompozice připravených k reprodukování. Grafický kabinet představuje jeho ilustrace třeba k Máchovu Máji či Erbenově Kytici.
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ST 1. 2. 
15.30–16.45	
V kostkovaném županu
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Henryka Stażewského s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

CT 2. 2. 
10.15–11.30	
V kostkovaném županu
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k tvorbě Henryka Stażewského s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45	
V kostkovaném županu
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k tvorbě Henryka Stażewského s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

NG 221| 4.–5. 2. 2017
Oslavy 221. výročí od založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní galerie v Praze – vstup zdarma 

SO 4. 2. 
Krátké komentáře ke klíčovým autorům českého a světového umění v expozicích Veletržního paláce 
(A. Slavíček, F. Kupka, E. Filla, P. Picasso,…)

NE 5. 2.
Krátké komentáře ke klíčovým autorům českého a světového umění v expozicích Veletržního paláce 
(F. Kupka, E. Filla, P. Picasso,…)

14.00–17.00
Otevřená výtvarná dílna pro širokou veřejnost k výstavě TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce a ke sbírkové expozici

19.00
Národní galerie v Praze – dokumentární film Bernarda Šafaříka 
(52 min., 2016)
Premiéra dokumentu při příležitosti oslav 221. výročí Národní galerie v Praze. Po projekci bude následovat diskuse s režisérem. 
Rezervace: info@ngprague.cz / Místo: Veletržní palác – Studio Hrdinů


ÚT 7. 2. 
15.30–17.30
Ateliér (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.
Cena: 150 Kč/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 8. 2. 
15.30–16.45
V síti z nití
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k dílům Sheily Hicks s lektorkou Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 9. 2. 
10.15–11.30
V síti z nití
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Sheily Hicks s lektorkou Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
V síti z nití
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Sheily Hicks s lektorkou Blankou Kafkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

NE 12. 2. 
14.00–16.30
Krajina melancholie
Otevřená výtvarná dílna pro rodiče a děti 4–12 let ke grafickému kabinetu Jan Zrzavý – Uctívač krásy s lektorkami Annou Kotrbovou Rejchrtovou a Barborou Šupovou
Cena: 80 Kč / osoba od 4 let (cena platí i pro doprovod dětí. Zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 14. 2.
15.30–17.30
Ateliér (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.
Cena: 150 Kč/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 15. 2. 
15.30–16.45
Vrstvi vrstvy 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Tomáše Rajlicha s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 16. 2. 
10.15–11.30
Vrstvi vrstvy 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Tomáše Rajlicha s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
Vrstvi vrstvy 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k tvorbě Tomáše Rajlicha s lektorkou Michaelou Trpišovskou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 21. 2. 
15.30–17.30
Ateliér (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.
Cena: 150 Kč/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

ST 22. 2. 
15.30–16.45
Konstrukce – dekonstrukce
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům z 60. let s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ČT 23. 2. 
10.15–11.30
Konstrukce – dekonstrukce
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům z 60. let s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

15.30–16.45
Konstrukce – dekonstrukce
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům z 60. let s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (zahrnuje materiály a vstupné do expozic)

ÚT 28. 2. 
15.30–17.30
Ateliér (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.
Cena: 150 Kč/osoba / Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003

Samoobslužné aktivity pro děti a rodiče 
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.

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky sbírkové expozice či výstav v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.
Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina do 20 osob; cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina do 25 osob / Rezervace: dva týdny předem.


