NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM ZÁŘÍ 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 / výstavy Gerhard Richter a František Skála Jízdárna denně včetně pondělí 10.00–20.00
Vstupné pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác: základní 500 Kč (Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.)
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 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA
Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze
Termín: 24. 2. 2017 – 26. 11. 2017
Výstava nabízí atraktivní formou přímo v prostorách sbírkové expozice výsledky průzkumu přípravného rozvrhu deskových maleb, tzv. podkresby. Návštěvníci tak mohou nově objevovat známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů. 

Gerhard Richter
Termín: 26. 4. 2017 – 3. 9. 2017
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institutem v Praze představuje retrospektivní výstavu německého umělce Gerharda Richtera.

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
březen–květen & září–říjen: 10.00–18.00
červen–srpen: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
listopad–únor: 10.00–16.00

DOPROVODNÝ PROGRAM

St 6. 9.
16.30 
Komentovaná prohlídka výstavy Očím skryté
s kurátorkou výstavy Štěpánkou Chlumskou
Cena: 100 Kč / 70 Kč

Anežka LIVE! 
21. 6. – 30. 9. 2019
Zahrady Anežského kláštera ožívají, vstup zdarma.

Pá 1. 9.
18.30–21.30
Daruj vlasy s Allstar Refjúdží Bandem
Neotřelý živelný mix hudebních stylů, který vybízí nejen k tanci, ale také k diskuzi a (trochu nečekaně) k novému sestřihu! V hudebním projektu z produkce divadla Archa se mezi hudebníky ze Sýrie, Gruzie, Francie, Číny, Švýcarska, Moravy a Čech totiž ukrývají také dva profesionální kadeřníci, kteří vás rádi před koncertem za dobrovolný příspěvek ostříhají. Můžete také pomoct nadačnímu fondu Daruj vlasy zajišťujícímu výrobu paruk pro onkologicky nemocné lidi.
Darujte vlasy. Vám dorostou.

Ne 3. 9.
15.00–21.00
ANEŽKA ZBLÍZKA
Anežka zblízka je site-specific projekt Iana Mikysky. Jedná se o procházku-instalaci, ve které můžete skrze knižního průvodce objevovat nové způsoby, jakými lze vnímat zákoutí Anežského kláštera a zahrad. Kromě otevření Anežky zblízka budou probíhat také slepé procházky a na závěr večera vystoupí Prague Jazz Swing Trio.

Út 5. 9.
18.00–19.30
KRAV MAGA
Nejlepší příležitost dozvědět se klíčové body osobní bezpečnosti, prevence a ochrany sebe a svých blízkých a vyzkoušet si základní sebeobranné techniky izraelského sytému Krav Maga.

Čt 7. 9.
21.00
Letní kino Anežka LIVE!
Autobazar Monte Karlo (ČR, 2015 – 2016)
Čtvrteční kino s Petrem Čtvrtníčkem. Seriálový maraton  Autosalónu Monte Carlo z produkce Stream.cz za účasti ústředního herce.

Ne 10. 9.
16.00–18.00
ŽIVÁ KNIHOVNA
Živá knihovna (Amnesty International) je místem, které funguje skoro jako běžná knihovna. Každý, kdo má chuť si v naší živé knihovně číst, si ale nepůjčuje klasickou knihu, půjčuje si živou knihu – tedy jednoho z lidí patřících k různým menšinám žijícím v ČR (národnostním, sexuálním, náboženským atd.). Dostáváte tak prostor pro setkávání se s lidmi, se kterými byste se v běžném životě nesetkali, případně s kým byste nechtěli anebo neměli možnost mluvit. 

DRUHÁ TVÁŘ
Darujte svou tvář kreslíři Františku Novákovi.

Út 12. 9.
16.30
Komentovaná prohlídka s projekcí k výstavě Očím skryté 
s kurátorkami Helenou Dáňovou a Štěpánskou Chlumskou
Cena: 100 Kč / 70 Kč

18.00–19.30
JÓGA
… s instruktorkou Kateřinou Feitovou

Čt 14. 9.
21.00
Letní kino Anežka LIVE!
Moonlight (USA, 2016, 111 min)

So 16. 9.
14.00–20.00
ZAŽÍT ANEŽKU JINAK
V rámci sousedských slavností Zažít město jinak můžete v klášteře a zahradách navštívit bohatý program:
Nasajete zápach hniloby, stok, rybiny a lihem čpících vorařských putyk - elektroakustické duo Bavor a Javor zahraje pásmo autorsky zpracovaných básní Gézy Včeličky Klášterní ulice, o zbořených domech Na Františku za pražské asanace. 

Vyrobte si zdarma tašky z reklamních bannerů Národní galerie s recyklační dílnou Já na tom dělám.
Komentované procházky anežsko-haštalskou čtvrtí
Prozkoumejte s průvodcem Maxem Hutarem bývalou chudinskou čtvrť Starého Města včetně její architektury, bývalých pohřebišť, vazeb na klášter a na literaturu J. Foglara, K. H. Máchy, G. Včeličky a F. Langera.
Druhá tvář
Darujte svou tvář malířce Lence Chánové.

Út 19. 9.
17.00–18.30
DVOJITÁ SPIRÁLA
V pouhých 90 minutách vás Vladimír Kokolia zasvětí do největšího tajemství čínského taiji. Vy to musíte pouze vydržet. Praxe není podmínkou.

19.00–20.00
ELEKTROAKUSTICKÁ HUDEBNÍ INTERVENCE/PERFORMANCE USKUPENÍ ZÓNA
Návštěvníci v průběhu soundwalku mohou zakusit rozšířené vnímání prostoru i času. Tato kontemplativní zkušenost ponoru do nitra v zahradě kláštera nabízí možnost poznat zdejší prostory jiným, netradičním způsobem. Fenomenologické zkoumání, zesílení haptických vjemů, zpomalení času. Vizuální deprivace umožní přesun těžiště vnímání na jiné smysly. Nedílnou součástí jsou elektronicky upravené a zaranžované field recordings z prostoru samotné klášterní zahrady.
/ Tereza Kerle, Tomáš Kerle, Yukimura /

Čt 21. 9.
18.00–22.00
HOST RADIA 1 + DJ´S
Rozlučte se s létem na společném večeru Radia 1 a Anežky LIVE! Babí léto bude v plném proudu.

Ne 24. 9.
16.00–17.00; 18.00–19.00
ANEŽKATOUR
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker. Během hodiny vám představí pozoruhodná místa, ale také nejrůznější zákoutí, jejichž význam nemusí být na první pohled patrný. Připomene překvapující změny areálu a oživí často dramatické příběhy obyvatel či uživatelů kláštera v průběhu staletí až do současnosti.

19.00–20.00
RELEVANT QUARTET
Členové bývalé kapely Rontengam Group vystoupí poprvé s novým projektem Relevant Quartet. Těšit se můžete na hudbu napříč všemi žánry včetně jazzu, přičemž jednotlivé písně reflektují konkrétní příběhy z nočních barů a pražských ulic autora kapely Michala Vejskala.

Út 26. 9.
18.00–19.30
FLOW TAI-CHI & QIGONG
Když pohyb plyne, tak energie cirkuluje. Když energie cirkuluje, tak tělo a mysl jsou v rovnováze. Workshop s instruktorem Ivanem Trebichavským.

Pá 29. 9.
20.00
PRŮVAN V HLAVĚ
Křest nového alba Načevy s názvem Průvan v hlavě, na kterém spolupracovala s beatmakerem Tentato, DJ Five a opět se spisovatelkou a básnířkou Sylvou Fischerovou. Kmotrem alba je Otto M. Urban. Jako support vystoupí skupina Ba:zel.
Vstup 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.

So 30. 9.
15.00–22.00
ANEŽKA ŽIJE!
Slavnostní zakončení letošní sezóny programu Anežka LIVE! Těšit se můžete na současnou irskou hudbu v podání Jitky Malczyk & Vojtěcha Jindry, folk-popová dvojčata TBeeGirls, komentované procházky performera a režiséra Philippa Schenkera ANEŽKATOUR. O zábavu se postarají také David Hřivňacký & David Helán se svou zahradní performancí. Také se můžete zapojit do KOMIXÁTORU - skupinového vytváření komiksu se spolkem Já na tom dělám. Těšte se na vyhlášení výsledků soutěže Anežkalive a mnoho dalšího.

Na objednávku
Objednejte si komentovanou prohlídku expozice či program pro školní a zájmové skupiny.

Informace a rezervace: ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216, 217, 225

__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVA

Ignác František Platzer (1717–1787). Kresby
Termín: 13. 6. 2017 – 13. 9. 2017 
Národní galerie v Praze vlastní ojedinělý soubor zhruba 300 kreseb spojených s činností pražské sochařské dílny Platzerů, jejímž zakladatelem byl Ignác František Platzer. Výběr z kreslířského díla tohoto významného sochaře pozdního baroka bude představen u příležitosti 300. výroční jeho narození.

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara
Termín: 12. 9. 2017 – 31. 12. 2017 
Václav Hollar se narodil v roce 1607 v Praze, již ve svých dvaceti letech však odešel do Německa. V Kolíně nad Rýnem se v roce 1636 setkal s anglickým diplomatem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu a Surrey, který mladého umělce najal a odvezl s sebou do Anglie.

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Ne 17. 9.
Fůry šrafůry
Víkendová dílna pro děti (6–13 let) a rodiče v Poštovním muzeu (Nové mlýny 2, Praha 1) k výstavě „Hollar: rytiny a známky“ a k výstavě v grafickém kabinetu Schwarzenberského paláce „Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara“.
Lektorky: Anna Chmelová, Denisa Sedláková, Jana Klímová 
Cena: 130 Kč / osoba / Rezervace: ssueduc@ngprague.cz, 233 081 720 (721)

Út 19. 9.
16.30 
Sklo renesance a baroka pro slavnostní – i každodenní příležitost. 
Cyklus komentovaných prohlídek s Helenou Brožkovou.
Vstup zdarma, sraz účastníků v podzemním podlaží

Út 26. 9.
16.30
Drahé kovy v liturgickém prostoru a hodovní síni.
Cyklus komentovaných prohlídek s Petrou Matějovičovou.
Vstup zdarma, sraz účastníků v podzemním podlaží


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. 
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 2017–2018 najdete na www.ngprague.cz. Upozorňujeme však na možnost uzavření Schwarzenberského paláce koncem roku 2017 a poslední příležitost navštívit české baroko v celé šíři pouze během podzimních měsíců. 

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 

__________________________________________________________________________

Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 233 090 570SA
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
After Rembrandt: Jan Uldrych
Termín: 10. 5. 2017 – 4. 9. 2017
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně prezentují díla současných autorů – od 10. 5. obraz Jana Uldrycha – vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena
Termín: 12. 9.2017 – 8. 1. 2018
Obraz sv. Heleny Národní galerie zakoupila v roce 2015 z pražské aukční síně,  kam se dostal ze soukromého majetku ve Španělsku. Autorem díla je významný malíř historických scén a portrétů Jan Salomonsz de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amsterdam), syn malíře Salomona de Braye.

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Út 19. 9. 2017
16.30
Od gotiky po secesi
Cyklus přednášek, které probíhají ve všech stálých expozicích Národní galerie – v Klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském, Šternberském, Veletržním paláci a paláci Kinských. Přednášky, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti, umožní účastníkům získat rozsáhlý přehled o sbírkách umění Národní galerie v Praze. Přednášky jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.
Zápis do kurzu dějin umění: sp.educ@ngprague.cz

Komentované prohlídky a programy s výtvarnou aktivitou pro školy
Cena za 1hod.: 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.

Na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky. 
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.

Informace a rezervace: sp.educ@ngprague.cz / 233 090 542

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: sbírková expozice otevřena denně mimo pondělí 10.00–18.00 / výstava Gerhard Richter otevřena denně včetně pondělí 10.00–20.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč / snížené 80 Kč, vstupné na výstavu Gerhard Richter základní 250 Kč / snížené 150 Kč 

VÝSTAVA
Gerhard Richter
Termín: 26. 4. 2017 – 3. 9. 2017
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institutem v Praze představuje retrospektivní výstavu německého umělce Gerharda Richtera.

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.
Asie v letních barvách
Termín: 6. 6. 2017 – 10. 9. 2017
Obměna děl ve sbírkové expozici Umění Asie se odehrává v rámci letních motivů; letní atmosféra se odráží v rostlinných námětech, ale také ve figurálních a společenských námětech.

Hudba jako obraz
Termín: 12. 9. – 3. 12. 2017
Podzimní obměna sbírkové expozice Umění Asie se ve spolupráci s Mezinárodním šakuhači festivalem Praha 2017 soustředí na propojení výtvarného umění a hudebních motivů. Rozdílné zápisy v japonské hudbě i díla skladatelů Milana Grygara a Johna Cage notací stírají hranici mezi výtvarným uměním a hudbou. Zenově laděnou expozici v místnosti věnované japonské malbě a grafice doplňuje expresivní kaligrafie „Kámen“ Tankjúa Sana.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Mezinárodní šakuhači festival Praha 2017 v Národní galerii
Čt 14. 9. 
Sympozium
9.00–17.15
Hudba jako identita: regionální nástroje v měnících se kontextech
Music as Identity: Regional Instruments in Changing Contexts
Konírna Paláce Kinských
Program a další informace na www.ngprague.cz a www.isfb.cz nebo na asiaedu@ngprague.cz.

Koncert
20.00 
Akihito Obama & Nobuto Jamanaka
Dynamická energie a chuť objevovat nové obzory spojuje hru na šakuhači Akihita Obamy a hru na šamisen Nobuta Jamanaky: od japonského folklóru k jazzu, od jazzu k improvizaci. Jako hosté vystoupí perkusista Hearn Gadbois, basista George Cremaschi a hráč na šakuhači Hiromu Motonaga.
Konírna paláce Kinských. Vstup volný. 

So 16. 9.
14.30 
Prach prázdna: Ivo Hucl a Vlastislav Matoušek
Komponovaný pořad v expozici Umění Asie
Český průkopník hry na šakuhači a skladatel Vlastislav Matoušek a básník Ivo Hucl budou prezentovat své umění přímo v prostorách sbírkové expozice Umění Asie. Ivo Hucl bude předčítat ze své sbírky Prach prázdna, která ve sto osmi krátkých textech odráží vazbu mezi malbou a literaturou v japonské a čínské tradici.
Cena 90 Kč nebo zdarma k platné vstupence. 

15.30 
Flétna šakuhači pro absolutní začátečníky
Seizan Ósako, mistr hry na šakuhači školy Tozan, povede první díl kurzu hry na tento nástroj pro úplné začátečníky. Registrujte se prostřednictvím Národní galerie (asiaedu@ngprague.cz) nebo si zakupte balíček úvodních "Hands On" lekcí na www.isfp.cz. Zájemcům, kteří nástroj nevlastní, jej rádi zapůjčíme.
Výuka probíhá v angličtině. Cena první lekce 90 Kč, rezervace je nutná. Informace a rezervace na asiaedu@ngprague.cz. Doba trvání 90 minut.

Ne 17. 9.
15.00
Cugaru šamisen pro absolutní začátečníky
Kenja Sató povede první díl kurzu hry na tento nástroj pro úplné začátečníky. Registrujte se prostřednictvím Národní galerie (asiaedu@ngprague.cz) nebo si zakupte balíček úvodních "Hands On" lekcí na www.isfp.cz. Zájemcům, kteří nástroj nevlastní, jej rádi zapůjčíme.
Výuka probíhá v angličtině. Cena první lekce 90 Kč, rezervace je nutná. Informace a rezervace na asiaedu@ngprague.cz. Doba trvání 90 minut.

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky výstavy Gerhard Richter v českém, anglickém, německém či francouzském jazyce. 
Cena: v českém jazyce 600 Kč za skupinu 1 – 10 osob či v cizím jazyce 1500 Kč za skupinu 16 -25 osob k platné vstupence / Doba trvání: cca 60 min. / Rezervace: nutná

__________________________________________________________________________

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: denně včetně pondělí 10.00–20.00

VÝSTAVA
František Skála Jízdárna
Termín: 10. 3. 2017 – 3. 9. 2017
Výstava Františka Skály představí převážně práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. V autorské architektonické a výstavní koncepci, vycházející z prostoru Valdštejnské jízdárny, chce umělec připravit divákovi komplexní zážitek.
Vstupné: základní 200 Kč / snížené 100 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM

PRO ŠKOLY
Na stopě Kulérovi… program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
I v galerii může být živý exponát! Odkud se vzal, co tu dělá? Odhalíme tajemství zvláštního tvora Kuléra. 
Cena: 800 Kč/ skupina do 20 osob. Doba trvání: 60 min. Rezervace nutná.

Krása zkázy s kazy program pro ZŠ a SŠ
Co je nedokonalé, je dokonalé? Je výzva přijímat věci jak jsou? Rozkrýváme osobní důvody našeho zaujetí pro věci. Zajímá nás, proč věci tvoříme, obdivujeme a vlastníme. Program je veden formou rozhovorů a her nad předměty z našeho každodenního života a artefakty v galerii.  
Cena: 1000 Kč/ skupina do 20 osob. Doba trvání: 90 min. Rezervace nutná.

__________________________________________________________________________

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Otevřena jen do 1. 10. 2017 
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 

Čt 14. 9. 
Úvod do základních pojmů umění 19. století a klasicismus ve střední Evropě (K. Postl, F. Tkadlík, A. Machek)
16.00–18.45
komentovaná prohlídka expozice v Salmovském paláci v rámci kurzu Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

Ne 17. 9.
Krátké komentáře s historičkou umění Alicí Němcovou 
14.00	 Josef Bergler a pražská kreslířská Akademie (2. patro)
14.30	 Antoním Machek – portrétista měšťanstva a jeho zájem o historii (2. patro)
15.00	Josef Navrátil – všestranný umělec (2. patro)
15.30	 Rodina Mánesů: Antonín, Václav, Josef, Amálie a Quido (1. patro)
16.30	 Adolf Kosárek a romantická krajinomalba (1. patro)
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (zahrnuje poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: cca 30 min. / Místo setkání: v příslušném patře. Bez rezervace.

Čt 21. 9. 
Kontrasty a nebezpečí českého romantismu (Mánesové, A. Kosárek, škola M. Haushofera)
16.00-18.45
komentovaná prohlídka expozice v Salmovském paláci v rámci kurzu Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

Ne 24. 9. 
Krátké komentáře k vybraným dílům s Monikou Švec Sybolovou
13.30	Návrh opony Stavovského divadla v Praze od Josefa Berglera ml.   (2. patro)
14.00	Ráno z cyklu Čtyři denní doby od Karla Postla   (2. patro)
14.30	Setkání Petrarky s Laurou v Avignonu 1327 od Josefa Mánesa  (2. patro)
15.00	Podobizna Boženy Němcové od Josefa Hellicha  (2. patro)
15.30	Hon na lišku od Josefa Navrátila  (2. patro)
16.00	Severní moře v měsíční záři od Caspara Davida Friedricha   (1. patro)
16.30	Zimní noc od Adolfa Kosárka  (1. patro)
17.00	Josefina od Josefa Mánesa  (1. patro)
17.30	Zlatník od Quida Mánesa  (1. patro)
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (zahrnuje poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: cca 15 min. / Místo setkání: v příslušném patře. Bez rezervace.

Út 26. 9. 
Klasicismus a romantismus v Čechách
16.30	
komentovaná prohlídka v rámci cyklu Od gotiky po secesi
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

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 mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 250 Kč / snížené 150 Kč

VÝSTAVY
Magdalena Jetelová: Dotek doby
Termín: 17. 3. 2017 – 19. 11. 2017
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená speciálně pro Národní galerii v Praze, proměnila Malou dvoranu Veletržního paláce v rozšířené pole, které návštěvníkovi galerie umožňuje bezprostřední setkání s autorčiným způsobem myšlení a práce.

Aj Wej-wej. Zákon cesty
Termín: 17. 3. 2017 –  7. 1. 2018
Národní galerie v Praze představuje zbrusu novou monumentální instalaci, kterou slavný čínský umělec vytvořil speciálně pro působivý interiér Velké dvorany Veletržního paláce jako první z plánované série děl vyjadřujících postoje konkrétních umělců.

Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice
Termín: 17. 3. 2017 – 11. 9. 2017
Pavlína Dundálková pro Prezidentský salonek připravila mnohovrstevnatou instalaci reagující na komplikovanou společenskou a politickou situaci dneška. Komentuje v ní eskapistické tendence současnosti i minulosti, využívá k tomu iluzivní instalaci, koláž, keramické objekty, ale i video.

Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka
Termín: 17. 3. 2017 – 11. 9. 2017 
Sedmá kapitola Prostoru pro pohyblivý obraz představuje provokativní a výjimečné vybočení z nastoupeného kurzu. Ve středu pozornosti tentokrát není pohyblivý obraz, jeho nepřítomnost, vizuální prázdnota či očekávání pohybu (obrazu). Generátorem pohyblivého obrazu, nabízejícím imaginární obraz neboli přelud ve formě propojení zvuku a světla, tu totiž je samotná sedmá kapitola.

Poetry Passage#5: L'esprit des poètes officiels et crochus
Termín: 17. 3. 2017 – 11. 9. 2017 
Henri Chopin, Ladislav Novák
Poetry Passage#5 L'esprit des poètes officiels et crochus navazuje na předchozí Passage nazvanou I Am the Mouth, přičemž rozvíjí významy v souladu s rozechvělým hlasem z videa Agnieszky Polské.

Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy
Termín: 6. 6. 2017 – 3. 9. 2017
Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze uchovává obsáhlý fond Hynaisovy kresebné pozůstalosti. Tyto kresby, z nichž větší část dosud nebyla vystavena, korespondují s širokým záběrem Hynaisova díla.

Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
Termín: 5. 9. 2017 – 3. 12. 2017
Grafický kabinet představuje cyklus pastelů jednoho z nejoriginálnějších umělců poslední třetiny 19. století. Výběr z dvanáctidílného cyklu doplňuje pestrý srovnávací materiál, zahrnující jak další Pirnerovy kresby, tak i námětově příbuzná díla z ruky jeho předchůdců i současníků, např. Josefa Mánesa, Beneše Knüpfera, Maxe Švabinského a dalších.

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.

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Út  12. 9.
15.30–17.30
ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let, úvodní zkušební lekce
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30
Maxmilián Pirner, opomíjený umělec a pedagog pražské Akademie
přednáška v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018	
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30
Maxmilián Pirner, opomíjený umělec a pedagog pražské Akademie
přednáška, v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

St 13. 9. 
15.30–17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let, úvodní zkušební lekce
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

16.00
Maxmilián Pirner, opomíjený umělec a pedagog pražské Akademie
přednáška, v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

Čt 14. 9. 
15.30–17.00
ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let, úvodní zkušební lekce
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

So 16. 9.
10.00–18.00
ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
(program bude ještě upřesněn)
Více o programu na www.zazitmestojinak.cz

Út 19. 9.
15.30
Literární náměty v díle Maxe Pirnera
přednáška v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018	
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30
Literární náměty v díle Maxe Pirnera
přednáška v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018	
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

St 20. 9. 
15.30–16.45
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let

16.00
Literární náměty v díle Maxe Pirnera
přednáška v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018	
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

Čt 21. 9. 
20.00
OLD´S COOL 2017
Elpida, o.p.s. pořádá v rámci 5.ročníku mezigeneračního festivalu OLD´S COOL 2017 večer s módní performancí a koncerty, který je koncipovaný jako konverzace generací skrze módu a hudbu. Módní performance, která bude celý večer otevírat, se dotkneme tématu recyklace a předávání módy mezi generacemi. Ústředním motivem je udržitelný koloběh oděvu a společně strávený čas.	
Cena: 150 Kč / Místo konání: Studio Hrdinů	

So 23. 9. 
11.00–16.20
Základy dějin umění 2017/2018
Kurz, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie.
Zápis do kurzu dějin umění: vzdelavani@ngprague.cz

ÚT 26. 9.
15.30
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
komentovaná prohlídka výstavy v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

17.30
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
komentovaná prohlídka výstavy v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz
		
St 27. 9. 
16.00
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
komentovaná prohlídka výstavy v rámci kurzu Zaostřeno na umění 2017/2018
Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

15.30–16.45
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let

Čt 28. 9. 
10.15–11.30
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let

15.30–16.45
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let


So 30. 9.
10.00–18.00
Den architektury ve Veletržním paláci

14.00–16.30
PRO-STORY
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.

11.00, 15.00
Neznámý Veletržní palác
komentovaná prohlídka Veletržního paláce s kurátorkou Radomírou Sedlákovou 

16.30–17.00
Tantehore: Vivisectic – taneční performance v architektuře s performerkami Miřenkou Čechovou a Sabinou Bočkovou 

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.


