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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – program na září 2016

Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGvPraze" www.facebook.com/NGvPraze
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně mimo pondělí 10.00–18.00 (kromě Valdštejnské jízdárny: denně 9.00-19.00)

Roční vstupenku do všech stálých i krátkodobých expozic 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" http://www.ngprague.cz/e-shop.

DNY VOLNÉHO VSTUPU:
sobota 17. 9. 10.00–18.00	Zažít město jinak – volný vstup do stálých expozic a výstav ve Veletržním paláci
	středa 28. 9. 10.00–18.00	Den české státnosti – volný vstup do všech stálých expozic Národní galerie v Praze

.

Klášter sv. Anežky České
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, U Milosrdných 17, tel. (+420) 224 810 628 (recepce)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
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. 

STÁLÁ EXPOZICE:		
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Dlouhodobá expozice 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 
Informace a rezervace na tel.: (+420) 221 879 216, 217, 225, email: ak.educ@ngprague.cz 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice či výstav 





Palác Kinských
Sbírka umění Asie a Afriky
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. (+420) 224 810 758 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Bezbariérový vstup.
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 krátkodobé výstavy: 
	Pod povrchem prázdnota - v rámci stálé expozice
	Celník Rousseau: základní 240 Kč, snížené 140 Kč, rodinné 500 Kč. 
	Kombinace stálé expozice (6 objektů) a výstava Henri Rousseau: základní 480 Kč, snížené 240 Kč.  



STÁLÁ EXPOZICE:
	Umění Asie
Expozice 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. 

VÝSTAVA:
Pod povrchem prázdnota: Intervence v expozici Umění Asie – do 4. 9.2016
Národní galerie v Praze ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague 2016 (ISFP) představuje ve stálé expozici Umění Asie v paláci Kinských artefakty spojené s tradiční japonskou hudbou a hrou na flétnu šakuhači.



NOVÁ VÝSTAVA:
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj – od 15. 9. 2016 do 15. 1. 2017
Henri Rousseau, zvaný Celník (1844–1910), patří k nejvýznamnějším umělcům přelomu 
19. a 20. století. Výstava je realizována ve spolupráci s pařížským Musée d'Orsay.



DOPROVODNÝ PROGRAM

neděle 4. 9.
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 10. ROČNÍKU INTERNATIONAL SHAKUHACHI FESTIVAL PRAGUE:

14.00	Workshop hry na bambusovou flétnu šakuhači s Markem Matvijou
Nutná rezervace na asiaedu@ngprague.cz, vstupné: 90 Kč
15.30	Japonská hudba a japonské výtvarné umění, přednáší Jana Ryndová
16.00	Koncert pro šakuhači a vokální doprovod: Vlastislav Matoušek, Seizan Osako, Marek Matvija a Annabelle Plum
Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč, nebo zdarma k platné vstupence na přednášku i koncert.

sobota 17. 9.
16.00	Japonská malba a grafika. Příběhy v obrazech, obrazy v příbězích, první díl cyklu Cesty za japonským uměním. Komentovaná prohlídka v expozici Umění Asie s kurátorkou Janou Ryndovou.
Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč, nebo zdarma k platné vstupence.

čtvrtek 22. 9. 
16.30	Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s historičkou umění Jitkou Šosovou 

středa 28. 9. 
STÁTNÍ SVÁTEK – VOLNÝ VSTUP DO VŠECH STÁLÝCH EXPOZIC NG V PRAZE
17.00	Indické rágamálové malířství 18. století, komentovaná prohlídka v expozici Umění Asie, vstup zdarma

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky ve stálé expozici 
Cena: základní 800 Kč / 60 min. / 1 skupina do 20 osob

Informace a rezervace na tel.: (+420) 220 397 271, email: asiaedu@ngprague.cz 

_________________________________________________________________________________


Salmovský palác
Sídlo Sbírky umění 19. století
Praha 1, Hradčanské nám. 2, tel.: (+420) 233 081 713 (recepce), (+420) 233 081 730 (pokladna)
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

Sbírka umění 19. století Národní galerie v Praze otevřela v rekonstruovaném Salmovském paláci na Hradčanském náměstí novou expozici umění 19. století, která představuje nejvýznamnější díla malířství a sochařství období od klasicismu k romantismu. 


DOPROVODNÝ PROGRAM
neděle 25. 9. 
11.00–14.00	Karel Purkyně a zvěřina trochu jinak. Co jsme si nasbírali, to si taky sníme, umělecký brunch s prohlídkou expozice a depozitáře
Rezervace na: monika.sybolova@ngprague.cz, vstupné: základní 600 Kč / snížené 550 Kč, doba trvání: 180 minut

středa 28. 9 
STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNÝ VSTUP DO STÁLÝCH EXPOZIC NG V PRAZE
14.00 		Vojtěch Lanna a Mánesovy Mraky v horách, krátký komentář o sběrateli, jeho sbírce a umělci s historičkou umění Jitkou Šosovou, vstup zdarma
14.30 		Eugen hrabě Sylva-Taroucca a Mánesovy rokokové příběhy, krátký komentář o sběrateli, jeho sbírce a umělci s historičkou umění Jitkou Šosovou, vstup zdarma
15.00 		Rudolf Ryšavý a jeho slavné zisky klíčových děl Josefa Mánesa, krátký komentář o sběrateli, jeho sbírce a umělci s historičkou umění Jitkou Šosovou, vstup zdarma

Informace a rezervace na tel.: (+420) 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz




Šternberský palác
Sbírka starého umění
Hradčanské nám. 15, Praha 1, tel: (+420) 233 090 570
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do stálé expozice: 300 Kč, 150 Kč snížené
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 
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:
Návrat Rembrandta: Učenec v pracovně – do 31. 12. 2016
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně prezentují díla současných autorů vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.
Cranach ze všech stran – do 22. 1. 2017
Výstava Cranach ze všech stran představuje německého renesančního malíře a jeho okruh nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf.


DOPROVODNÝ PROGRAM 

K VÝSTAVĚ CRANACH ZE VŠECH STRAN:

pátek 2. 9. 16.30 
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Olgou Kotkovou 
- v českém jazyce  

neděle 11. 9. 15.00 
Komentovaná prohlídka s ředitelem Sbírky starého umění Mariem Winzelerem
- v německém jazyce  

Vstupné na komentované prohlídky: 80 Kč / 50 Kč (studenti, senioři). Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: vestibul paláce

K VÝSTAVĚ NÁVRAT REMBRANDTA: UČENEC V PRACOVNĚ:

sobota 10. 9. 16.30  
Face to face – setkání s Tomášem Tichým, který představí svou reinterpretaci Rembrandtova Učence. 

Cena: 80 Kč / 50 Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: 2. patro Šternberského paláce před  obrazem Rembrandta / Doba trvání: 30 min.

OD GOTIKY PO SECESI 
Cyklus přednášek pro veřejnost ve stálých expozicích, který umožní zájemcům o umění získat rozsáhlý přehled o sbírkách Národní galerie v Praze.
- základní cena za 20 přednášek: 2200,- Kč / cena za jednotlivé vstupné: 110 Kč
- zápis možný do 10. 10. na jitka.handlova@ngprague.cz
- cyklus začíná 25. 10. 


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
Pracovní listy  pro děti Cranach ze všech stran, Za Pannou Marií ( 3 - 6 let) a Dívej se, hledej a najdeš (7 - 11 let) – k vyzvednutí v ateliéru ve 2. patře a u pokladny.

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka 
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 / 

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

Informace a rezervace na tel: +420 233 090 542, +420 773 754 881, e-mail:sp.educ@ngprague.cz







Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG pro krátkodobé výstavy
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Otevírací doba: denně 9.00-19.00
Vstupné: základní 280 Kč, snížené 190 Kč, rodinné 500 Kč.

VÝSTAVA
Císař Karel IV. 1316–2016 – do 25. 9.
Česko-bavorská zemská výstava Císař Karel IV. 1316–2016 pořádaná při příležitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka představí v Praze i v Norimberku mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby. 


DOPROVODNÝ PROGRAM 

Večerní komentované prohlídky s autorem výstavy Jiřím Fajtem po zavírací době: 
pondělí 5. 9., středa 7. 9., pondělí 12. 9., středa 21. 9., sobota 24. 9. od 19.30 
Cena: 380/300 (zahrnuje vstupné i výklad)* 
*volný vstup na komentované prohlídky neplatí pro držitele karet ICOM, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, ročních vstupenek a čestných vstupenek NG / Doba trvání: cca 150 min / rezervace nutná na www.k700.eu / změna vyhrazena

Komentované prohlídky kurátorky výstavy Heleny Dáňové: 
úterý 6. 9., čtvrtek 15. 9. od 16.00
Cena: 300 Kč/200 Kč 
Doba trvání: cca 120 min / bez rezervace

Nedělní komentované prohlídky: 
4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9. od 16.00
Cena: 300 Kč/200 Kč 
Doba trvání: cca 90 min. / bez rezervace 

Čtvrteční komentované prohlídky 
1. 9., 8. 9., 22. 9. od 16.00  
Cena: 300/200 Kč 
Doba trvání: cca 90 min / bez rezervace 

Cizojazyčné komentované prohlídky: 
V německém jazyce: středa 7. 9. od 17.00 
Ve francouzském jazyce: středa 14. 9. od 17.00 
Cena: 380/300 Kč 
Doba trvání: cca 90 min /bez rezervace

Přednáškový cyklus předních zahraničních odborníků:
1. 9. 19.30 
Jürgen Bärsch, Kath (Universität Eichstätt-Ingolstadt Fronleichnam in der Prager Kathedrale Karls IV.): Eucharistieverehrung in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit nach dem Zeugnis des Liber breviarius von ca. 1384 
- v německém jazyce 

8. 9. v 19.30 
Marc Carel Schurr (Universität Strasbourg Die Zeit Karls IV.): Als West und Ost verbunden waren
- v německém jazyce 

15. 9. v 19.30 
Zoë Opačić (London, Birkbeck College): Charles IV at 700 – an Emperor on Display
- v anglickém jazyce 

22. 9., 19.30
Johannes Tripps (Leipzig, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig):
Das Grabmal der Margarethe von Brabant in Genua, Erreichtes und offene Fragen 
- v německém jazyce


PRO DĚTI 
Ateliér "Umělecké dílny na císařském dvoře" 
Navštivte po celou dobu konání výstavy volně přístupný ateliér na balkóně v 1. patře, kde můžete libovolně tvořit, objevovat, hrát si a odpočívat. Bez přítomnosti lektora / zdarma 

Sobotní otevřené ateliéry pro děti: 
sobota 3. 9., sobota 24. 9. od 14.00 do 18.00
Přijďte kdykoliv od 14 do 18 hodin do ateliéru umístěného na balkóně Valdštejnské jízdárny. Naši lektoři a výtvarníci si pro Vás každou sobotu připravili různé výtvarné úkoly. 
Více na www.k700.cz. Zdarma k platné vstupence (dítě i rodič), přítomnost rodičů u dětí do 10 let nutná.

Výtvarné dílny pro děti a rodiče: 
Křesťanský císař a jeho Židé (9-15 let) 
sobota 3. 9. 10.30 
Zveme Vás na nevšední výtvarnou dílnu, zabývající se tématem židovství a jeho vztahem ke křesťanství ve středověké Evropě. Skrze vystavená umělecká díla nahlédneme do temné historie a života Židů ve vrcholném středověku, zaměříme se na dobové písemnictví a legendy a povíme si o osudu tohoto národa v rukou krále. Ve výtvarné části se inspirujeme tajuplnou legendou o jedné z nejstarších evropských synagog, naučíme se napsat pár slov hebrejsky a každý z účastníků si odnese česko-hebrejskou abecedu. Dílnu pro vás připravili ilustrátorka Anna Pleštilová a judaista Petr Nosek. 
Doba trvání vždy cca 150 min, cena 180 Kč (platí rodič i dítě), závazná rezervace na k700.eu. Rezervace bude spuštěna vždy 21 dnů před začátkem dílny.

O Karlu IV. s Lucií Seifertovou 
neděle 4. 9. 10.30 (6–9 let) a 14.30 (10–14 let) 
Chcete se dozvědět o Karlu IV. něco, o čem se ve škole neučí a o čem i středověcí kronikáři taktně mlčí? Povídání a tvůrčí dílna s Lucií Seifertovou, známou autorkou a ilustrátorkou knížek pro děti, z nichž za všechny jmenujme Dějiny udatného českého národa, vás nadchne nadhledem i nezaměnitelným humorem. Během workshopu nás čeká výroba barevného prostorového obrázku. 
Cena: 180 Kč / rezervace nutná / 150 min 

V dílně svatého Eligia 
sobota 10. 9. 10.30 (6–14 let) 
neděle 11. 9. 10.30 (6–9 let) a 14.30 (10–14 let) 
Středověké chrámové či panovnické pokladnice ukrývaly nevídané bohatství. Předměty ze zlata a drahých kamenů nesloužily pouze jako šperky, jejich nejčastější poslání vás možná překvapí. Přijďte se seznámit s těmi nejvzácnějšími exponáty z Trevíru, Benátek, Cách, Paříže nebo Prahy a nenechte si ujít zejména Karlovu cášskou korunu! Roušku tajemství zlatnické práce nám pomůže poodhalit mistr zlatník a šperkař Vojtěch Ouřada z Uměleckoprůmyslové školy v Turnově. 
Cena: 180 Kč / rezervace nutná / 150 min


Malířem na dvoře Karla IV. 
sobota 17. 9. 10.30 (6–14 let) 
neděle 18. 9. 10.30 (6–9 let) a 14.30 (10–14 let) 
Chtěli byste se na chvíli stát učedníkem v dílně mistra malíře? Přijďte na výtvarnou dílnu pro rodiče a děti, na které se seznámíte s tajnými recepty, vzácnými materiály a postupy gotických malířů i s chodem středověké umělecké dílny. Pořadem bude provázet historička umění Magdalena Nespěšná Hamsíková spolu s malířkou a restaurátorkou Dagmar Hamsíkovou. Cena: 180 Kč / rezervace nutná / 150 min

Zájezd za uměním 
17. – 19. 11. 2016 
„Německem ve stopách Jiřího Fajta a jeho knihy Norimberk za císaře Karla IV., umění na Karlově Zlaté cestě, norimberská repríza pražské výstavy Císař Karel IV.“ 
Vydáme se po stopách knihy Jiřího Fajta Nürnberg unter Karl IV., kterou v červnu vydává prestižní německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag a kterou během cesty pokřtíme. Podíváme se na významná umělecká a architektonická díla na slavné Zlaté cestě čili Via Carolina, obchodní trase, která spojovala za Karla IV. Norimberk s Prahou, a současně se budeme věnovat inspirujícímu vlivu české gotiky a umění Petra Parléře v dnešním Bavorsku. Průvodcem bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku a renesance. Vícedenní zájezd autobusem, ve spolupráci s agenturou ARS AURO PRIOR – Klubem přátel Stavitelů katedrál a CK SLAN Tour. Více na: http://www.stavitele-katedral.cz/zajezdy-za-umenim/. Informace a rezervace: www.slantour.cz, info@slantour.cz, tel: 312 520 084, 604 255 018.

Komentované prohlídky na objednávku 
Objednejte si komentované prohlídky výstavy v českém, anglickém, německém 
a francouzském jazyce. 
Cena za výklad v češtině: 1 400 Kč (skupina do 15 osob) nebo 1 800 Kč (skupina 16–28 osob) + vstupné 140 (osoba) / 90 min 
Cena za výklad v angličtině/němčině/francouzštině: 2 400 Kč (skupina do 15 osob) nebo 2 800 Kč (skupina 16–28 osob) + vstupné 140 (osoba) / 90 min 
Informace a rezervace na: www.K700.eu, ak.educ@ngprague.cz, tel.: 221 879 216, rezervace min. 10 dnů předem. 

Vzdělávací pořady pro školy 
Umělcem na dvoře Karla IV. – program pro 1. stupeň ZŠ s pracovním listem a výtvarnou aktivitou 
Ve službách císaře – program pro 2. stupeň ZŠ s pracovním listem Císař Karel IV. 
– program pro SŠ s pracovním listem 90 min / Cena: 1 000 Kč / skupina do 20 osob (program) + vstupné 60 Kč / osoba, při počtu 21–28 osob ve skupině 50 Kč / osoba (program) + vstupné 60 Kč / osoba 
Děti do 10 let neplatí vstupné.


Informace a rezervace na k700.eu" www.k700.eu, nebo na tel.: 221 879 216, email: ak.educ@ngprague.cz 



Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 2, (+420) 233 081 713 (recepce)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 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 krátkodobé výstavy v Grafickém kabinetu: v rámci stálé expozice

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.


GRAFICKÝ KABINET:
	Josef Karel Hoser – do 12. 9. 
Komorní výstava grafik významného sběratele umění MUDr. Josefa Karla Eduarda Hosera (1770 - 1848) v grafickém kabinetu ve 2. patře paláce 
	Marcantonio Raimondi – od 13. 9. do 4. 12. 2016




DOPROVODNÝ PROGRAM:

NEDĚLE S UMĚNÍM 2016/2017
11. 9., 25. 9. od 10.30 do 13.50	

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek pro zájemce o umění z řad veřejnosti, které vždy 
v neděli ve třech přednáškových blocích (Interpretace, Ikonografie a Architektura) seznamují zájemce o umění se základy ikonografie, interpretací neznámých výtvarných děl a s architektonickým tvaroslovím minulosti.	

Rezervace od 15. 8. do naplnění kapacity kurzu na emailu: kurznedele@ngprague.cz nebo 
tel.: 233 081 720

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny nabízíme komentované prohlídky stálé expozice Baroko v Čechách včetně cizojazyčných. 
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.

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 a více informací: měsíc předem     
                                                                                                                             
AKTIVITY 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.

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: měsíc předem

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 zdarma ze vstupní haly mimo běžný návštěvnický okruh. 

Informace a rezervace na tel.: 233 081 720, 721, e-mail: ssueduc@ngprague.cz




Veletržní palác
Sbírka moderního a současného umění (SMSU)
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 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.



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.


DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
	Alfons Mucha: Slovanská epopej 
- do 31. 12. 2016, vstupné: základní 180 Kč / snížené 90 Kč, výstavu pořádá Galerie hl. m. Prahy, více na: www.ghmp.cz


VÝSTAVY:
	220. výročí Národní galerie v Praze. Aj Wej-wej: Zvěrokruh 
- vstup zdarma

	Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová 
- do 18. 9. 2016, vstup zdarma
	Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času 
- do 18. 9.2016, vstup zdarma
	Poetry Passage#3: Tichá věčnost 
- do 18. 9.2016, vstup zdarma 
	Sen a skutečnost: 30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze 
– do 25. 9. 2016, vstup: v rámci vstupného do stálých expozic

	Ateliér Sekal 
– do 31. 12. 2016, vstup: v rámci vstupného do stálých expozic 
	Grafický kabinet: Georg Grosz a český trn 
- od 6. 9. do 27. 11. 2016, vstup: v rámci vstupného do stálých expozic


PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY – od 5. 10.:
Oproti přírodě: Mladá česká umělecká scéna
STARTPOINT 2016 - cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016
Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu
TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce


DOPROVODNÝ PROGRAM

neděle 4. 9. 
16.00	Sen a skutečnost: 30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze, komentovaná prohlídka s kurátorkou Radomírou Sedlákovou
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: 30 - 60 min. / Místo setkání: pokladny. Bez rezervace

úterý 6. 9. 
19.30	Svatba s podmínkou (Pavel Kohout, ČSR / 1965 / 97 min. / 16 mm)
Letní kino na střeše paláce
Informace a rezervace na www.veletrzak.cz 

středa 7. 9. 
19.30	Farářův konec (Evald Schorm / ČSR / 1968 / 96 min / 16 mm)
Letní kino na střeše paláce 
Informace a rezervace na www.veletrzak.cz 

úterý 13. 9. 
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–14 let, úvodní lekce 				R
16.00		zaostřeno na umění 2016/2017, úvodní komentovaná prohlídka		R

středa 14. 9. 
15.30–16.45	Poleť, pohleď, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke sbírce francouzského umění s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30–17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let, úvodní lekce					R
18.00		zaostřeno na umění 2016/2017, úvodní komentovaná prohlídka 		R

čtvrtek 15. 9. 
10.15–11.30	Poleť, pohleď, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke sbírce francouzského umění, Veletržní palác s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30–16.45	Poleť, pohleď, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ke sbírce francouzského umění, Veletržní palác s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30–17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let, úvodní lekce					R

pátek 16. 9. 
16.30	Danny Yung: "Creativity on/off Stage"- One Country/Two Systems on/off Stage; Hong Kong/China on/off Stage
Prezentace divadelní umělecké tvorby současného čínského umělce (prostřednictvím krátkých videí) před a po roce 1997. Přednáška také zprostředkuje pohled  na vztah mezi různými systémy divadla, kulturních institucí, kulturní výměny a vládní politiky v oblasti umění. Součástí bude i následná diskuze s umělcem.

sobota 17. 9
11.00–16.20	Základy dějin umění 2015/2016, úvodní setkání				R

sobota 17. 9. 	ZAŽÍT MĚSTO JINAK - VSTUP ZDARMA DO STÁLÝCH EXPOZIC A VÝSTAV VE VELETRŽNÍM PALÁCI
10.00–11.00	Sousedská snídaně (předpolí Veletržního paláce – v případě deště Hala A)
11.00–13.00	Debata nad česko-německou otázkou (ve spolupráci s projektem Smíření 2016)
14.00–16.30	Zažít galerii jinak, workshop s umělkyní 
14.00–16.30	Od zrození po vypití, workshop se specialistou na různé druhy kávy
16.00		Sen a skutečnost: 30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze, komentovaná prohlídka s kurátorkou Radomírou Sedlákovou
15.00–17.30	Vidět Prahu 7 jinak, volný vstup na střechu Veletržního paláce a komentovaná prohlídka výstavy Sen a skutečnost: 30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze 

neděle 18. 9. 
13.00–17.30	Základy dějin umění 2016/2017, úvodní setkání				R

úterý 20. 9. 
15.30–17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–14 let, úvodní lekce				R
16.00		zaostřeno na umění 2016/2017						R

středa 21. 9. 
15.30–16.45	V jednom bodě, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Karla Malicha s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30–17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let, úvodní lekce					R
18.00		zaostřeno na umění 2016/2017						R				
20.00–21.00	Mezigenerační debata "Generation What x Old’s Cool" v malé dvoraně Veletržního paláce, vstup zdarma

čtvrtek 22. 9. 
10.15–11.30	V jednom bodě, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k dílům Karla Malicha s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30–16.45	V jednom bodě, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k dílům Karla Malicha s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30–17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let, úvodní lekce			 		R

sobota 24. 9. 
11.00–16.20	Základy dějin umění 2016/2017						R


sobota 24. 9. OLD’S COOL REFESTIVAL 2016
SLOW UP - Mezigenerační workshop, módní přehlídka, koncert a další program v rámci festivalu ve Veletržním paláci a v Café 1
11.00 	Zahájení, představení jednotlivých designérů, vlastní prezentace designérů face to face
11.30-18.00 Workshop v Café 1 pod vedením designérů
14.00	Komentovaná prohlídka instalace Ateliér Zbyňka Sekala s historičkou umění a kurátorkou Marií Klimešovou 								R na info@elpida.cz 
16.30	Komentovaná prohlídka poukazující na téma recyklace v díle českých umělců 20. století (K. Nepraš, J. Kolář) ve stálé expozici s historičkou umění Alicí Němcovou 	R na info@elpida.cz
19.30  Módní přehlídka
20.00  Koncert Never Sol & sboru Elpida
Vstup zdarma


neděle 25. 9. 
10.30–13.50	Neděle s uměním 2016/2017							R
11.00–16.20	Základy dějin umění 2016/2017						R

středa 28. 9 STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNÝ VSTUP DO STÁLÝCH EXPOZIC NG V PRAZE
15.30–16.45	Z vln odlesky, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k obrazům Antonína Hudečka s lektorkou Blankou Kafkovou

čtvrtek 29. 9. 
10.15–11.30	Z vln odlesky, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k obrazům Antonína Hudečka lektorkou Blankou Kafkovou
15.30–16.45	Z vln odlesky, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-5 let k obrazům Antonína Hudečka lektorkou Blankou Kafkovou
15.30–17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let							R 


Připravujeme na školní rok 2016/17 kurzy dějin umění: 

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. /
 Rezervace: na vzdelavani@ngprague.cz

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. / Rezervace: na vzdelavani@ngprague.cz

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. / Rezervace: na vzdelavani@ngprague.cz

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. /
Rezervace: na kurznedele@ngprague.cz

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: na vzdelavani@ngprague.cz
			


Herny pro nejmenší od 1,5 do 5 let 
Doba trvání: středa 15.30–16.45 nebo čtvrtek dopoledne 10.15–11.30 a odpoledne 15.30–16.45 / Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: Veletržní palác / Začínáme 14. 9.
Více naleznete také na Facebook: Herny v Národní galerii

ateliéry pro děti od 6 do 8 let
Odborné vedení: Šárka Matoušková 
Doba trvání: středa 15.30–17.00 / Cena: celoroční předplatné 4 400 Kč / 35 lekcí. Začínáme 14. 9. 2015. První hodina je pro všechny zájemce zdarma. / Rezervace: nutná na vzdelavani@ngprague.cz

ateliéry pro děti od 8 do 10 let
Odborné vedení: Šárka Matoušková 
Doba trvání: čtvrtek 15.30 – 17.00 / Cena: celoroční předplatné 4 400 Kč / 35 lekcí. Začínáme 15. 9. 2015. První hodina je pro všechny zájemce zdarma. / Rezervace: nutná na vzdelavani@ngprague.cz

ATELIÉRY PRO MLADÉ OD 10 DO 14 let
Odborné vedení:  Lucie Fryčová a Lenka Kerdová
Doba trvání: úterý 15.30–17.30 / Cena: celoroční předplatné 5 000 Kč / 38 lekcí. Začínáme 13. 9. 2015. První hodina je pro všechny zájemce zdarma. / Rezervace: nutná na vzdelavani@ngprague.cz
Více naleznete také na Facebook: Ateliéry v Národní galerii



Doplňující informace:

R – rezervujte si místo na telefonu 224 301 003 nebo e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz

Komentované prohlídky 
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: 30 - 60 min. / Místo setkání: pokladny. Bez rezervace.

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé 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.

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 informacích u pokladen.

Další informace: http://www.ngprague.cz/


