NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz" www.ngprague.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně mimo pondělí 10–18.
Roční vstupenku opravňující k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku můžete zakoupit na pokladnách či objednat v našem internetovém obchodě.

Klášter sv. Anežky České
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 221 879 216, 221 879 225
Vstupné do expozice: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
STÁLÁ EXPOZICE:
Středověké umění v Čechách a střední Evropě. České gotické, německé a rakouské, slovenika, středověké umělecké řemeslo.
Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13. – 15. století. Severní křídlo křížové chodby kláštera.

VÝSTAVA:
Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880–1914. Do 27. 9.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel.: 221 879 216, 217, 225, e-mail: ak.educ@ngprague.cz

12. 9. sobota	15.00		Doba a společnost v obrazech přelomu století
přednáška a komentovaná prohlídka výstavy s historikem Filipem Wittlichem z Uměleckoprůmyslového musea, Anežský klášter
19.9. sobota	10.00 - 17.00 	Síla extází a snů
jednodenní grafická dílna pro studenty a dospělé, lektoři: Jiří Hanuš, Monika Sybolová	R 
20. 9. neděle	15.00		Symbolismus pohledem psychologa
komentovaná prohlídka výstavy Tajemné dálky s Martinem Skálou
		17.00		Tajemné dálky v kavárně
taneční představení inspirované výstavou, výstup z rezidenční dílny s koučingem SE.S.TA, účinkují: Jan Drahokoupil, Jan Švec, Helena Machová, Hana Soukalová, Dominika Prokopová
23. 9. středa	16.00		Tajemné dálky
komentovaná prohlídka s kurátorem Otto M. Urbanem
26. 9. sobota
15.00	Milostná korespondence mezi F. X. Šaldou a Růženou Svobodovou, čtení z dopisů klíčové dvojice přelomu 19. a 20. století, účinkují: Marie Švestková a Václav Rašilov, Anežský klášter

27. 9. neděle 	15.00		Učinit nymfy věčnými
komentovaná prohlídka výstavy Tajemné dálky se studentkou komparatistiky Annou Maixnerovou
17.00		Čtení textů současných básníků a básnířky inspirované obrazy českého symbolismu
budou čteni: Miroslav Olšovský (A. Gärtner), Luboš Svoboda (J. Preisler), Ondřej Lipár (B. Kubišta), Olga Stehlíková (F. Kobliha), Viktor Špaček (J. Preisler), Anežský klášter

Palác Kinských
Sbírka orientálního umění
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
EXPOZICE:
Expozice Umění Asie.

VÝSTAVA:
Skrytá řeč rostlin. Do 3. 1. 2016

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ
Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace a rezervace:
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze,
Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1
e-mail asiaedu@ngprague.cz, tel. (+420) 222 315 205, www.ngprague.cz. 

5. 9. sobota	14.00 		EBRU – turecká technika malování na vodě		R
výtvarný kurz, techniku Ebru vás naučí historička islámského umění Kristýna Rendlová

10. 9. čtvrtek	17.00 		ŠO書 – mistři současné japonské kaligrafie III
komentovaná prohlídka v doprovodu jedné z kurátorek výstavy Jany Ryndové.

12. 9. sobota	14.00 		Kaligrafické znaky					R
přednáška s projekcí o kaligrafických znacích k výstavě ŠO書 – mistři 
současné japonské kaligrafie III. Přednáší Markéta Hánová.

20. 9. neděle	11.00		Brunch ve Skryté řeči rostlin
				netradiční brunch ve dvoře paláce Kinských s vystavujícími umělci a 
designery výstavy Skrytá řeč rostlin. Přednášky, diskuze, čtení, výtvarný kurz

24. 9. čtvrtek	17.00		Jan Kaplický a současný design šperku
				komentovaná prohlídka výstavy	

Konírna paláce Kinských
Výstavní prostor NG
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 70 Kč.

VÝSTAVA:
ŠO書 – mistři současné japonské kaligrafie. Do 13. 9.

Salmovský palác
Sídlo Sbírky umění 19. století
Praha 1, Hradčanské nám. 1
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
EXPOZICE:
Umění 19. století od klasicismu k romantismu. 
VÝSTAVA:
Jan Hus 1415–2015. Do 13. 9. 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel.: 233 081 727, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

6. 9. neděle	15.00		Mistr Jan Hus forever
komentovaná prohlídka výstavy s historikem Vítem Vlnasem, Salmovský palác

Šternberský palác
Sbírka starého umění
Hradčanské nám. 15, Praha 1
Vstupné do expozice: 150 Kč, 80 Kč snížené
STÁLÁ EXPOZICE:
Evropské umění od antiky do závěru baroka 
Sbírka 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:
Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou
After Rembrandt. Jediný Rembrandtův obraz na území ČR je zpět po náročném restaurování. Součást stálé expozice.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace programů 3 týdny předem na tel: 220514598, 
233090542, 43, e-mail:sp.educ@ngprague.cz

Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi
19.9. sobota 	14.:00		Zčeřená hladina barev
Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi od 6 do 13 let k výstavnímu projektu After Rembrandt. 
			Rezervace nutná 14 dní předem na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721)! Pro rezervaci prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, telefon
			Cena: 90 Kč za osobu
			Místo setkání: vestibul Šternberského paláce 

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 pokladně. Individuální programy pro rodiny s dětmi a domácí vzdělávání lze domluvit (tel. 220514598, sp.educ@ngprague.cz).

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice Cena výkladu: 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.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2015 - 2016 najdete na www.ngprague.cz a nebo ji na požádání zašleme e-mailem.

PŘIPRAVUJEME:
Pro individuální zájemce další ročník cyklu přednášek Mistři evropské malby XII. díl  s dataprojekcí. Cyklus bude probíhat v listopadu až dubnu 2016, vždy v sobotu od 11. 00. podrobné informace budou včas uvedeny  na www.ngprague.cz. 
Pro studenty 4. ročníků středních škol , vysokých škol a zájemce z řad veřejnosti se bude konat dvousemestrální cyklus přednášek o výtvarném umění seznamující s historií a stálými expozicemi českého a evropského umění Národní galerie Od gotiky po romantismus
( Klášter sv. Anežky České, Šternberský, Schwarzenberský  a Salmovský palác). Vždy v úterý v 16.30. Zahájení: 27.10. 2015 
Podrobné informace budou včas uvedeny na www.ngprague.cz. 

Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
VÝSTAVA: 
Česká animovaná tvorba - Večerníček slaví 50 let. Do 13. 9.

Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 2
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Baroko v Čechách. Rudolfínské umění, barokní sochařství, barokní malířství, barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.
Císařská zbrojnice. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s NG.

VÝSTAVA:
Nicolas Poussin obdivovaný ( 1594 - 1665 ). Dílo v grafice tří staletí. Do 18. 10. 

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ SBÍRKY STARÉHO UMĚNÍ
Objednávky programů přijímáme nejméně 2 týdny předem - tel.: 233 081 720 - 721, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem.
Cena: česky 600 Kč za skupinu + vstupné, cizojazyčně 1200 Kč
za skupinu do 15 osob nebo 1500 Kč za skupinu 16–25 osob + vstupné

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Kompletní programovou nabídku pro školní rok 2015 - 2016 najdete na http://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_schwpmail.pdf a nebo ji na požádání zašleme e-mailem.

NAROZENINY V GALERII
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. 
Rezervace: nutná alespoň měsíc předem     
                                                                                                                             
ÚKOLY A HÁDANKY PRO RODINY S DĚTMI 
(„Návštěva v ptačí říši“ a „Cesta barokem s věrným přítelem“)
U pokladny si můžete 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  
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

Veletržní palác
Sbírka moderního a současného umění (SMSU)
Praha 7, Dukelských hrdinů 47 
EXPOZICE:
Umění 20. a 21. století. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.
Ateliér Sekal je součástí expozice od 20. 2. 2015.
DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
Alfons Mucha: Slovanská epopej. Více viz Galerie hl. m. Prahy. Výstava prodloužena do 31. 12. 
VÝSTAVY:
Diplomanti AVU. Do 2. 8. 
Architekt Lubor Marek. Do 20. 9. 
Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka. Do 20. 9. 
Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další. Do 18. 10. 
Introducing Romana Drdová. Pohled. Do 20. 9. 
Podivuhodní tvůrci snů I. - Puvis de Chavannes, Redon, Gauguin. Do 25. 10. 


PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace: 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

15. 9. úterý	15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let
úvodní lekce, Veletržní palác 		R
16.00		Zaostřeno na umění 2015/2016
úvodní komentovaná prohlídka: http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1 		R
17.00 		Romana Drdová
umělkyně a autorka instalace Pohled vystavené ve Veletržním paláci v rozhovoru s kurátorem Janem Kratochvilem představuje svoji práci
18:00 	Prostor pro pohyblivý obraz - 2. kapitola: Zatmění nevinného oka
komentovaná prohlídka s kurátorem Janem Kratochvilem, Veletržní palác

16. 9. středa	15.30 - 16.45	Zažít galerii jinak	
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke sbírce francouzského umění
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let
úvodní lekce		R
18.00		Zaostřeno na umění 2015/2016
úvodní komentovaná prohlídka: http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1 		R

17. 9. čtvrtek	10.15 - 11.30	Zažít galerii jinak
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke sbírce francouzského umění
15.30 - 16.45	Zažít galerii jinak
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke sbírce francouzského umění
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let
úvodní lekce, Veletržní palác 		R

19. 9. sobota                      	Veletržní palác je součástí akce Zažít město jinak
		10.00 – 17.00	Síla extází a snů
jednodenní grafická dílna pro studenty a dospělé, lektoři: Jiří Hanuš, Monika Sybolová	R 
		11.00 – 16.20	Základy dějin umění 2015/2016
první setkání: http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1 	R
14.00 – 16.30	Zažít umění jinak
víkendová dílna pro děti a rodiče k výstavě Umělci a proroci
14.00		Umělci a proroci
komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
16.00		Lubor Marek	
komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Radomírou Sedlákovou
20. 9. neděle 	11.00 – 14.20	Neděle s uměním 2015/16		
první setkání: http://www.ngprague.cz/kurzy-dejin-umeni-1 	R
		16.00		Lubor Marek – dernisáž
komentovaná prohlídka s Radomírou Sedlákovou a Jakubem Potůčkem
		20.00		Korekce
taneční představení v rámci doprovodného programu k výstavě Umělci a proroci, VerTeDance, Jiří Havelka, Clarinet Factory, divadlo PONEC
22. 9. úterý	15.30 – 17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let		R

23. 9. středa	15.30 – 16.45	V kupce sena
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Umělci a proroci
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let			R
24. 9. čtvrtek	10.15 – 11.30	V kupce sena
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Umělci a proroci
15.30 – 16.45	V kupce sena
herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Umělci a proroci
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let		R
29. 9. úterý	15.30 – 17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let		R

30. 9. středa	15.30 – 16.45	Socha nebo dům?, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke stálé expozici
15.30 – 17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let			R
18.00		Od řemeslníka po proroka. Proměna postavení umělce ve společnosti od antiky k dnešku
přednáška historičky umění Markéty Ježkové 	R




