NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM ZÁŘÍ 2018

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

Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00 
Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 500 Kč (Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.)
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let
__________________________________________________________________________

Klášter sv. Anežky České

U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy.

Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

Sochařská zahrada
Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý).

Otevřeno denně včetně pondělí
duben–září: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
říjen–březen: 10.00–18.00

DOPROVODNÝ PROGRAM  
So 1. 7.
13:30, 15:00, 17:00, 18:30 Paměť pro středně pokročilé
Multimediální divadelní procházka po stopách asanované chudinské čtvrti. Pomocí hydrofonu uslyšíme nejen Vltavu, ale i místního vodníka, budeme cestovat staletími, a přece provázet po přítomnosti. Provádí Max Hutar, zvuk: Ian Mikyska, dramaturgie: Zuzana Šklíbová. Rezervace: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha za zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

Út 4. 9.
18.00–19.00 Jóga

St 5. 9. 
20.00-21.30 Deliou FR/CZ
Koncert s projekcí a křest nového CD AR WENOJENN (Cesta)
Duo Deliou (v bretonštině Listí) jsou Jitka Malczyk (housle, hardangerské norské housle) a Célestine Doedens (bretaňská harfa). Deliou představí a pokřtí své v pořadí druhé CD s názvem AR WENOJENN (v bretonštině Cesta). Zážitek z koncertu umocní projekce Primal Ritual Ondřeje Ševčíka. 
www.deliou.cz
www.primalritual.com

Čt 6. 9. 
7.30–8.30 Jóga

20.30 Čerstvý maso
Premiéra šesti čerstvých krátkých animovaných filmů a hudební koncerty (FAMU).

So 8. 9.
16.00–18.30 Za tajemstvím Františku
Pátrací hra pro družstva o třech až sedmi hráčích ve věku 10-16 let. Vontové Františku Vás zvou na poslední ze čtyř her, na všechny úspěšné pátrače čeká drobná odměna. Bližší informace o hře a registraci najdete na www.ngprague.cz/anezkalive a https://zatajemstvimfrantisku.stinadla.cz/.  

19.00–20.00 Divadlo Čučka: Cukrárna u Šilhavého Jima
Epesní podívaná pro děti a rodiče. Ušlechtilý tyjátr. Akční zpracování literárních titulů, protože pro knihy planou naše srdce. Účinkují Edita Vaníčková Makosová a Marek Toman.

20.30 Letní kino NFA Anežka LIVE!!	
Přemysl Pražský / Batalion 
ČSR 1927 / 78 min. Expresionistický film z prostředí staropražské spodiny s živým hudebním doprovodem kapel Bavor a Javor a Paprsky inženýra Garina.

St 26. 9. 
16.30 The Marriage of Venice and Rome:
Giovanni Batista Piranesi as a Great Artist
Přednáška v anglickém jazyce
Zdarma

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

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
Jacques de Gheyn II (1565−1629)
Termín: 27. 6. 2018 – 23. 9. 2018
Antverpský rodák Jacques de Gheyn patří mezi nejoriginálnější nizozemské umělce z období přelomu 16. a 17. století. Jeho impozantní tvorba zahrnuje kromě bravurních expresívních kreseb také malbu a rozsáhlou grafickou produkci.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
Expozice představuje nejvýznamnější díla českého baroka i soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Vystavena jsou špičková díla Karla Škréty, Jana Kupeckého, Václava Vavřince Reinera i Petra Brandla, největšího malíře domácího baroka vůbec.

Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka
Expozice odlitků barokních soch je opatřena popiskami v Braillově bodovém písmu a zvětšeném černotisku.

Císařská zbrojnice
Pod unikátním barokním krovem paláce je k vidění expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu.

DOPROVODNÝ PROGRAM  

Út 11. 9.
16.30 Jacques de Gheyn
Komentovaná prohlídka výstavy v grafickém kabinetu s kurátorkou Blankou Kubíkovou
Cena: 80/50,- / Místo setkání: 2. patro v prostoru výstavy 

Den architektury (28. 9. – 4. 10. 2018)
www.denarchitektury.cz	

So 29. 9. 
10.00–12.30 Ze života paláce – pátrací hra pro celou rodinu
Prozkoumejte uvnitř i zvenku unikátní budovu Schwarzenberského paláce. Odhalte, co vše ze své výšky palác viděl a kolik staletí v něm zanechalo otisk. Pro děti 6+ a rodiče.
S lektorkami Terezou Kohoutovou a Alenou Kingham.
Zdarma

15.00 Komentovaná prohlídka palácem a stoletími
s lektorkami Alexandrou Brabcovou a Alenou Kingham
Zdarma 

Dále nabízíme:
Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
Pracovní listy Návštěva v ptačí říši a Cesta barokem s věrným přítelem pro děti ve věku 3–6 let a 7–11 let k vyzvednutí ke vstupence zdarma na pokladně. V češtině i angličtině.

Hmatová expozice Doteky baroka nejen pro nevidomé
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře.
Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce.
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.

__________________________________________________________________________

Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

VÝSTAVY
Adriaen van Ostade – Tanec ve stodole
Termín: 10. 4. 2017 – 9. 9. 2018
Ostade byl velmi produktivním malířem (je dochováno přes 800 maleb), rytcem a kreslířem, jehož život je spojen s městem Haarlem. Námětově se zaměřil na scény zobrazující prostředí venkova a jeho obyvatel. Pražská malba Tanec ve stodole spadá do období, kdy byl Ostade silně ovlivněn Rembrandtovým světelným pojetím.

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.

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Jiří Kolář: Úšklebek století
Termín: 16. 5. 2018 – 2. 9. 2018
Národní galerie Praha uspořádala v roce 2000 rozsáhlou retrospektivu Jiřího Koláře. Před několika lety se k jeho dílu vrátila ve Veletržním paláci znovu, a to výstavou Korespondáž, zaměřenou na jeho inspirativní komunikaci s mladou francouzskou adeptkou žurnalistiky Beatricí Bizot, probíhající v polovině 80. let. K výrazným osobnostem, jako je Jiří Kolář, je ovšem třeba vracet se stále znovu a hledat možnosti, jak pohled na ně zbavit stereotypů a jak prostřednictvím rozmanitých úhlů pohledu uchopit jejich mnohotvárné dílo.

Sbírková expozice Umění Asie je momentálně uzavřena. Ještě v tomto roce budou sbírky částečně zpřístupněny formou otevřeného depozitáře ve Veletržním paláci, než se přemístí do galerijních prostor na Hradčanském náměstí.

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Ne 2. 9. 
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Kolář: Úšklebek století 
s historičkou umění Alicí Němcovou			R

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

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup

Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena

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

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00

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

DOPROVODNÝ PROGRAM 
St 5. 9. 
18.00 Brigitte Leal: Kupka a kubismus
přednáška ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 644/35	R

Ne 9. 9.
10.30–11.30 a 14.00–15.00 Víkend: Prolez kupkou (4–12 let) 
k výstavě František Kupka 1871–1957 s Hanou Dočkalovou	 R
90 Kč za osobu starších 4 let / 180 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz 

Ne 16. 9. 
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy František Kupka 1871–1957 
s historičkou umění Alicí Němcovou			R
zdarma k platné vstupence / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

Út 18. 9.
18. 9. 15.30  Zaostřeno na umění 2018/2019: František Kupka jako symbolista, satirický kreslíř a ilustrátor
komentovaná prohlídka výstavy 1. část 		R

17.30 zaostřeno na umění 2018/2019: František Kupka jako symbolista, satirický kreslíř a ilustrátor
komentovaná prohlídka výstavy 1. část 		R

St 19. 9
15.00	František Kupka 1871–1957
komentovaná prohlídka pro pedagogy s Alicí Němcovou a Barborou Škaloudovou 	R
pro pedagogy zdarma / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz
17.00	František Kupka 1871–1957
komentovaná prohlídka pro pedagogy s Alicí Němcovou a Barborou Škaloudovou 	R
pro pedagogy zdarma / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

Út 25. 9.
25. 9. 15.30 zaostřeno na umění 2018/2019: František Kupka – cesta k abstrakci a abstraktní umění
komentovaná prohlídka výstavy 2. část 		R 
25. 9. 17.30 zaostřeno na umění 2018/2019: František Kupka – cesta k abstrakci a abstraktní umění
komentovaná prohlídka výstavy 2. část 		R

St 26.9.
18.00 Lada Hubatová Vacková: Mladý Kupka a jeho jaroměřský učitel Studnička: od učebnic kreslení k fyziologii barev a vidění,
Přednáška ve Valdštejnské jízdárně		R
zdarma / 60–90 min / rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz

__________________________________________________________________________

Veletržní palác

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

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

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

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

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

Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace je umělecká forma
Termín: 16. 2. 2018 – 16. 9. 2018
Zatímco v prvním patře Veletržního paláce proběhne retrospektiva Marii Lassnig (1919–2014), osmá kapitola Moving Image Department tuto plodnou rakouskou umělkyni představí jakožto experimentální filmařku. 

Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez
Termín: 16. 2. 2018 – 16. 9. 2018
Poetry Passage#6 se zamýšlí nad úsporností slov a nedostatečností sémantiky a současně zkoumá politiku reprezentace a gramatiku afektu. Český umělec Radek Brousil se zabývá obrazovou poezií nereprezentovatelného a neviditelného.

Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam Budak 
Termín: 16. 2. 2018 – 16. 9. 2018
Studium formy, materie a struktury a experimentování s nimi představují prostředek, s jehož pomocí umělkyně vnímá, interpretuje a realizuje myšlenky a pocity související s časoprostorem. Obrazy a formy z kreseb, filmů, textilií, plastik a fotografií jsou výsledkem dlouhého pracovního procesu podněcujícího dialog mezi pozorováním světa a abstraktností vnímání, jenž rozhoduje o tom, co chápeme jako přítomné či nepřítomné, jako celek či fragment, jako odpad či stopu v přírodních i lidmi vytvořených prvcích. 

Koudelka: De-creazione
Termín: 22. 3. 2018 – 23. 9. 2018
Soubor fotografií s názvem De-creazione vytvořil fotograf Josef Koudelka pro první prezentaci Svaté stolice na 55. Bienále v Benátkách v roce 2013.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. století proběhne dne 23. října 2018 v návaznosti na oslavy stého výročí od založení Československa.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

St 5. 9.
10.15–11.30 Létající koberec 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Záhada Čapkova koberce s Michaelou Trpišovskou v Korzu
15.30–16.45 Létající koberec 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Záhada Čapkova koberce s Michaelou Trpišovskou v Korzu

Čt 6. 9.
10.15–11.30 Létající koberec 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Záhada Čapkova koberce s Michaelou Trpišovskou v Korzu 
15.30–16.45 Létající koberec 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Záhada Čapkova koberce s Michaelou Trpišovskou v Korzu

So 8. 9.
18.00 DYS divadlo 

Ne 9. 9. – Po 10. 9.
10.00–18.00 9. ročník Dne dyslexie 
Vstup zdarma

Út 11. 9.
15.30–17.30 Ateliéry pro teenagery 10–15 let
s Terezou Beranovou  	
první lekce na rezervaci zdarma			R

19.30 Letní kino na střeše Veletržního paláce: Člověk proti zkáze 
Životopisný snímek o posledních letech Karla Čapka / Štěpán Skalský / ČR / 1989 / 89 min / 16 mm 	
Rezervace: v den projekce od 12.00 na www.veletrzak.cz 

St 12. 9.
10.15–11.30 Zatrup na trup 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Karla Nepraše s Blankou Lhotákovu a Hanou Dočkalovou v Korzu 
15.30–16.45 Zatrup na trup 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Karla Nepraše s Blankou Lhotákovu a Hanou Dočkalovou v Korzu
15.30–17.00 Ateliéry pro děti 6–8 let 
s Šárkou Matouškovou		
první lekce na rezervaci zdarma	R
19.30 Letní kino na střeše Veletržního paláce: Hmyz
Nejnovější film Jana Švankmajera, pro který byla předlohou Čapkova divadelní hra Ze života hmyzu	
Rezervace: v den projekce od 12.00 na www.veletrzak.cz 

Čt 13. 9.
10.15–11.30 Zatrup na trup 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Karla Nepraše s Blankou Lhotákovu a Hanou Dočkalovou v Korzu 
15.30–16.45 Zatrup na trup 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílu Karla Nepraše s Blankou Lhotákovu a Hanou Dočkalovou v Korzu
16.00 Záhada Čapkova koberce
Prohlídka výstavy pro pedagogy s autorkou a kurátorkou výstavy Zdenkou Klimtovou a galerijní pedagožkou Alenou Kingham. Představíme vám koncepci výstavy. 
Cena: pro pedagogy zdarma / Doba trvání: 60–90 min. / Rezervace nutná R
15.30–17.00 Ateliéry pro děti 8–10 let 
s Šárkou Matouškovou
první lekce na rezervaci zdarma 	R

So 15. 9. 
14.00–17.00 Víkend: ZaaaZRAK 
k výstavě Katharina Grosse: Zázračný obraz s Annou Kotrbovou Rejchrtovou, Šárkou Matouškovou a Terezou Jursovou pořádaný v rámci akce Zažít město jinak 
Zdarma

Út 18. 9.
15.30–17.30 Ateliéry pro teenagery 10–15 let			R

St 19. 9
10.15–11.30 Krajina jinak 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Korzu 
15.30–16.45 Krajina jinak 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Korzu

Čt 20. 9.
10.15–11.30 Krajina jinak 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Korzu 
15.30–16.45 Krajina jinak  
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let ke stálé expozici s Klárou Huškovou Smyczkovou a Idou Muráňovou v Korzu
15.30–17.30	Ateliéry pro děti 8–10 let 	R
16.30 Orientální koberce ve sbírkách NGP
přednáška kurátorky Zdenky Klimtové 
Cena: zdarma / Doba trvání: 60–75 min. / Místo setkání: 4. patro v prostoru výstavy. Bez rezervace.

Pá 21. 9.
19.00 Divadelní tok-šok Hany a Ivany: „Vzácná Věro, a jak dál?" Povídání o Karlu Čapkovi a Věře Hrůzové.
Karel Čapek nadbíhá Olze, zároveň si dopisuje s Věrou. Dva milostné příběhy nejslavnějšího českého spisovatele, dvě zajímavé ženy… Karel prožije celý život s Olgou, Věra se provdá, o jejich vztahu se toho moc neví. Dokud nevyjdou Dopisy ze zásuvky. 
Vzácné hosty, vnučku Věry Hrůzové paní Carolu Wastiaux a herce a znalce Čapkova života a díla Hasana Zahiroviće vyzpovídají herečky divadla D21 Hana &. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá…
Cena: základní 120 Kč / snížená 80 Kč / Doba trvání: 90 min. / Místo setkání: střecha Veletržního paláce. Bez rezervace.

So 22 9. 
11.00–16.20 Základy dějin umění 2018/2019			R   

Ne 23. 9.
10.30 a 14.30	Víkend: Barvířská dílna (6–14 let) 
s restaurátory textilu Jiřím a Terezou Hlinkovými 	R
Cena: 90 Kč za 1 osobu starší 6 let / Doba trvání: 180 min. / Místo setkání: Korzo. Rezervace nutná: vzdelavani@ngprague.cz.

15.30 Záhada Čapkova koberce
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Zdenkou Klimtovou
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: 4. patro u návštěvnických výtahů. Bez rezervace.

Út 25. 9.
15.30–17.30	Ateliéry pro teenagery 10–15 let			R
14.30, 30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30	 Návštěva vily bratří Čapků 
s komentářem Ing. Arch. Jana Vaška 	 R 
Jedinečná příležitost nahlédnout do prostor vily Karla Čapka, postavené podle projektu Ladislava Machově v letech 1923-24, kde se pravidelně scházeli proslulí pátečníci. Městská část Praha 10 z Čapkovy vily na výstavu laskavě zapůjčila řadu exponátů. Komentář k nyní vyklizeným interiérům, připravované rekonstrukci a původnímu stavu vily podá Ing. arch. Jan Vašek.  
Cena: zdarma / Doba trvání: 15 min. / Místo setkání: ul. Bratří Čapků 28, Praha 10 / Rezervace nutná: vzdelavani@ngprague.cz.

St 26.9.
10.15–11.30 Domov…y 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Jiří Petrbok: Hořící srdce s Michaelou Trpišovskou v Korzu
15.30–16.45 Domov…y 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Jiří Petrbok: Hořící srdce s Michaelou Trpišovskou v Korzu
15.30–17.30	Ateliéry pro děti 8–10 let R 

Čt 27.9.
10.15–11.30 Domov…y 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Jiří Petrbok: Hořící srdce s Michaelou Trpišovskou v Korzu
15.30–16.45 Domov…y 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k výstavě Jiří Petrbok: Hořící srdce s Michaelou Trpišovskou v Korzu
16.30 Jíří Petrbok: Hořící srdce
komentovaná prohlídka výstavy 

Pá 28. 9. 
10.00–18.00 Celodenní workshop Input 2  
v Korzu	 	R

29. 9. – 4. 10. Den architektury 
www.denarchitektury.cz

Ne 30. 9.
15.00 Den architektury: Sen o obchodním centru Evropy 
přednáška doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, Korzo
Krátce po založení nového státu se začalo s realizací velké touhy – vytvořit z Prahy centrum mezinárodního obchodu evropského významu. Prvním krokem bylo vytvoření Společnosti Pražských vzorkových veletrhů. Druhým krokem byla výstavba prvního veletržního paláce. A tím realizace skončila. Zůstala však ojedinělá stavby, velmi rané, a přitom mistrovské dílo funkcionalismu. Stavba s dramatickým osudem, byla na pokraji likvidace, ovšem se změnou obchodní funkce na kulturní se stala téměř ikonickou.
Zdarma 

__________________________________________________________________________


