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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGvPraze" www.facebook.com/NGvPraze
OTEVÍRACÍ DOBA: denně mimo pondělí 10–18.
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.
STÁLÁ EXPOZICE:
	Středověké umění v Čechách a střední Evropě. České gotické, německé a rakouské, slovenika, středověké umělecké řemeslo.



PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE
V březnu 2016 nejsou v Anežském klášteře plánované žádné doprovodné programy.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Komentované prohlídky a další programy na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice či výstav / Rezervace na ak.educ@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 216, 217, 225

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Podrobnou nabídku pořadů pro školy na rok 2015/16 vám rádi na vyžádání zašleme, naleznete ji také na http://ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/brozurang2013_akmail.pdf 
Rezervace na  ak.educ@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 216, 217, 225.


Palác Kinských
Sbírka orientálního umění
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
Vstupné do expozice: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

STÁLÁ EXPOZICE:
	Umění Asie.

VÝSTAVA:
220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost: Umění obdarovat. Od 5. 2. do 3. 7. 2016


PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ V PALÁCI KINSKÝCH

19. 3. SO 14:00–17:30	Potala (palác v Tibetu), výtvarná dílna pro dospělé a děti od 6 let

20. 3. NE 15:30		Komentovaná prohlídka výstavy Velkorysost s Martinou Jandlovou 
a Jitkou Šosovou 

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. 

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

_________________________________________________________________________________


Salmovský palác
Sídlo Sbírky umění 19. století
Praha 1, Hradčanské nám. 1
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.
STÁLÁ EXPOZICE:
	Umění 19. století od klasicismu k romantismu. 



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

12. 3. SO 14.00-17.00	Technické a jiné taje sochařství aneb pozor na odlitky, repliky atd. v rámci kurzu sběratelství, Adam Hnojil a Monika Sybolová


29. 3. ÚT 16.30		Řád a harmonie klasicismu, komentovaná prohlídka Moniky Sybolové v rámci cyklu Od gotiky po romantismus




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
Rembrandt: Učenec v pracovně
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně prezentují díla současných autorů vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.

_________________________________________________________________________________

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

Mistři evropského umění XII. díl  - cyklus přednášek  
Pokračování sobotního cyklu přednášek s dataprojekcí určeného těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s tvorbou vybraných evropských malířů. 
12. 3. SO 11:00		Český Evropan - Václav Hollar (Alena Kingham)

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: přednáškový sál 2. patro


Od gotiky po romantismus - cyklus přednášek ve stálých expozicích NG

15. 3.  ÚT 16:30	  Vlámské malířství 17. století
22. 3.  ÚT 16:30	  Italské umění 17. - 18. století 

Cena: 110Kč, studenti a učitelé 80,-Kč. (Účast je možná jen v případě volných míst).
Místo setkání: vestibul Šternberského paláce. 
Informace na handlova@ngprague.cz nebo na číslech 233 090 542.

13.3. NE 10:00–17:00   Umělecké dílo jako dar inspirace  - Chvála akvarelu!
Workshop pro mládež a dospělé k výstavě Velkorysost

Kurz je určen pro mládež od 13ti let a dospělé a je veden specialistkou na akvarelovou malbu, absolventkou pražské AVU MgA. Marií Ladrovou.
Získáte základní informace o výtvarných prostředcích (druhy barev, štětců a papírů, jejich využití a možnosti ) a o technice samotné - malbě do mokrého podkladu,  práci s vrstvami až po kombinaci obou tradičních způsobů. Seznámíte se s dalšími pomocnými technikami -  např. práce s vykrývací tekutinou či s obtisky různých materiálů a předmětů do mokré barvy,  lektorka vám ukáže vzorky přírodních rostlinných pigmentů, které se dají na akvarel velice dobře použít. Max. počet 12 účastníků. Dílna se uskuteční při min. počtu 10 osob 

Doba trvání: 10.00–17.00 / Cena: 600 Kč (zahrnuje základní výtvarný materiál – akvarelový papír, štětec, barvy, odborné vedení, káva a čaj k dispozici) / Rezervace nutná na emailu handlova@ngprague.cz nebo telefonu 220 514 598.


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 ateliéru ve 2. patře 

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky stálé expozice. 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 / Rezervace: dva týdny předem.

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.
				

Valdštejnská jízdárna

Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

VÝSTAVA:
Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Do 13. 3. 2016.



PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ VE VALDŠTEJNSKÉ JÍZDÁRNĚ

￭ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY K VÝSTAVĚ BEZ HRANIC
3. 3.   16:30 ČT
12. 3. 15:00 SO

Cena: základní 150 Kč, snížená 100 Kč (zahrnují výklad i vstupné)/ Doba trvání: cca 90 min. Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně

￭ PROGRAMY PRO  DĚTI A RODIČE K VÝSTAVĚ BEZ HRANIC

5. 3. 10:30 a 14:30		Hrdinové ze Zlaté legendy
Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi (10–14 let)
Pojďme se setkat s odvážnými, silným i a moudrými hrdiny a hrdinkami středověku. Formou komiksu ztvárníme jejich dobrodružné životy. Přítomnost rodičů nutná.

Cena: 120 Kč za osobu (v ceně je zahrnuto vstupné na výstavu, odborné vedení a výtvarný materiál) / Doba trvání: 2,5 hod / Rezervace nutná na: horinkova@ngprague.cz nebo na tel. 221 879 216, 225

Otevřený výtvarný ateliér „V dílně mistra řezbáře“ v 1. patře Valdštejnské jízdárny je zařízený jako řezbářská dílna a nabízí možnost všem návštěvníkům, včetně školních skupin, spočinout, hrát si a tvořit. Je volně přístupný během otevírací doby galerie a naleznete v něm řadu edukativních, herních a výtvarných aktivit a pracovních listů. Pro zájemce o práci v expozici jsou připraveny k zapůjčení psací podložky a tužky. (V ateliéru není přítomen lektor, prosíme po Vaší návštěvě o jeho navrácení do původního stavu.)

PRACOVNÍ LISTY / ATELIÉR
Lektorské oddělení dále připravilo „Pracovní listy nejen pro děti“, které jsou k dispozici všem individuálním návštěvníkům i školním skupinám na pokladně Valdštejnské jízdárny za symbolický poplatek 10 Kč.



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:
	Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Mistři manýrismu a baroka – do 15.05.2016
Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci



_________________________________________________________________________________

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ VE SCHWARZENBERSKÉM PALÁCI 

￭ Přednáška k výstavě Velkorysost. Umění obdarovat

3. 3. 16.00		Zlatá šedesátá
Vzpomínky historičky umění Olgy Pujmanové na její začátky v Národní galerii v Praze v ateliéru Schwarzenberského paláce.

Cena: 90Kč, snížená 50Kč za osobu / Doba trvání: 45-60 minut
Rezervace nutná na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721)

￭ Workshop pro mládež a dospělé

19. 3. 14.00 – 16.30	Uvnitř barvy – malba a skutečnost. 
Výtvarná dílna ke stálé expozici ve Schwarzenberském paláci pro mládež od 12 let.

Rezervace nutná na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721)

Objednávky programů přijímáme nejméně 2 týdny předem - tel.: 233 081 720 - 721, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Pro skupiny nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem.
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.

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“)
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.


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
Vstupné: základní 220 Kč, snížené 110 Kč.
 
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.
	Ateliér Sekal je součástí expozice od 20. 2. 2015.


DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
	Alfons Mucha: Slovanská epopej. Více viz Galerie hl. m. Prahy: www.ghmp.cz


VÝSTAVY:
	Umprum Attack! Do 13. 3. 2016
	Jiří David: Apoteóza. Od 6. 2. 2016 do 22. 5. 2016
	Prostor pro pohyblivý obraz – IV. kapitola: Rétorika času, v novém pojetí. Od 6. 2. 2016 do 22. 5. 2016
	Poetry Passage#2. Od 6. 2. 2016 do 22. 5. 2016
	Helena Hladilová. Introduced by Adam Budak. Od 6. 2. 2016 do 22. 5. 2016
	220. výročí Národní galerie v Praze. El Hadji Sy: Malba – performance – politika. Od 6. 2. 2016 do 22. 5. 2016
	220. výročí Národní galerie v Praze. Aj Wej-wej: Zvěrokruh. Od 6. 2. do 31. 8. 2016


_________________________________________________________________________________

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


1. 3. úterý
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let, Veletržní palác	R
16.00 		James Stirling (1926–1992): Poslední prorok modernismu? Přednáška galerijního pedagoga Oldřicha Bystřického v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
18.00		České umění 80. a 90. let 20. století (M. Rittstein, M. Kunc, J. G. Dokoupil, postmoderní design), komentovaná prohlídka historičky umění Markéty Ježkové přednáška v rámci Kurzu dějin umění 20. století 	R

2. 3. středa
15.30–16.45	Knihomol, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ve spolupráci s Bibliobusem Oskar s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let, Veletržní palác		R
16.00		Symbolismus (prerafaelité, G. Moreau, G. Klimt), přednáška Hany Rosenkrancové v rámci Kurzu dějin umění 19. století			R
18.00 		James Stirling (1926–1992): Poslední prorok modernismu?, přednáška galerijního pedagoga Oldřicha Bystřického v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R

3. 3 čtvrtek
10.15–11.30	Knihomol, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ve spolupráci s Bibliobusem Oskar s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30–16.45	Knihomol, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let ve spolupráci s Bibliobusem Oskar s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let, Veletržní palác		R


5. 3. sobota	
11.00 – 16.20	Základy dějin umění	 	R

6. 3. neděle
10.15 – 17.15	Portrét a figura podle mistrů 5, výtvarný kurz pro studenty a dospělé	 R
14.00 – 16.30	Póza pro Apoteózu, otevřená výtvarná dílna pro děti a rodiče 4 – 12 let k výstavě A. Mucha: Slovanská epopej a K výstavě Jiří David: Apoteóza. Akce vznikla ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

8. 3. úterý
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let, Veletržní palác	R
16.00		Ohrožená krátká paměť: Přežije architektura? - mizející výjimečné stavby 2. pol. 20. století, přednáška kurátorky Radomíry Sedlákové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
18.00			Akční umění, body-art konceptuální umění (G. Brecht, J. Kosuth, D. Burren), 
přednáška kritičky umění Terezy Jindrové v rámci Kurzu dějin umění 20. století 	R

9. 3. středa
15.30–16.45	Za zdí, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Toyen s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let	R
16.00		Post-impresionismus I (G. Seurat, H. de Toulouse-Lautrec, P. Cézanne), přednáška historičky umění Kristýny Brožové v rámci Kurzu dějin umění 19. století			R
18.00		Ohrožená krátká paměť: Přežije architektura? - mizející výjimečné stavby 2. pol. 20. století, přednáška kurátorky Radomíry Sedlákové v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R

10. 3. čtvrtek
10.15–11.30	Za zdí, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Toyen s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30–16.45	Za zdí, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k dílům Toyen s lektorkou Michaelou Trpišovskou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8 – 10 let, Veletržní palác		R
16:30 – 18 	Duchové, předci a rituály – tradiční africké umění, přednáška Jany Jirouškové z Náprstkova muzea v auditoriu v 6. patře Veletržního paláce
16.30 – 17.30	Duchové, předci a rituály – tradiční africké umění, přednáší Mgr. Jana Jiroušková, CSc., kurátorka africké sbírky v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Auditorium. Vstup zdarma.


12. 3. sobota
11.00–16.20	Základy dějin umění	 	R

13. 3. neděle
14.00 – 16.30	Připravte se ke startu!, otevřená výtvarná dílna pro děti a rodiče 4–12 let k výstavě Umprum Attack
14.30	            Umprum Attack!, komentovaná prohlídka s kurátory výstavy a vystavujícími umělci

15. 3 úterý
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let	R
16.00 		Kenzo Tange (1913-2005) a japonští „Metabolisté“ – architektura je strukturou a organismem, přednáška galerijního pedagoga Oldřicha Bystřického v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
18.00		Umění nových médií (video-art, videoistalace, internetové umění), přednáška historičky umění Markéty Ježkové přednáška v rámci Kurzu dějin umění 20. století 	R

16. 3. středa
15.30–16.45	Ztraceni v rozkladu, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k vybraným kubistickým dílům s lektorkou Barborou Škaloudovou 
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6 – 8 let, Veletržní palác		R
16.00		Post-impresionismus II (V. van Gogh, E. Bernard, P. Gauguin), přednáška historičky umění Markéty Ježkové v rámci Kurzu dějin umění 19. století	 R

16. 3. středa
18.00 		Kenzo Tange (1913-2005) a japonští „Metabolisté“ – architektura je strukturou a organismem, přednáška galerijního pedagoga Oldřicha Bystřického v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R

17. 3 čtvrtek
10.15–11.30	Ztraceni v rozkladu, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k vybraným kubistickým dílům s lektorkou Barborou Škaloudovou
15.30–16.45	Ztraceni v rozkladu, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k vybraným kubistickým dílům s lektorkou Barborou Škaloudovou 
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let, Veletržní palác		R
16.30 – 17.30   Dakar a jeho architektura, přednáší prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. 
z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Auditorium. Vstup zdarma.


19. 3. sobota	
11.00 – 16.20	Základy dějin umění	komentovaná prohlídka VP: Umění přelomu 19. a 20. století od 10.30 R  

20. 3. neděle	
10.15 – 17.15	Portrét a figura podle mistrů 5, výtvarný kurz pro studenty a dospělé	 R
15.30              Velkorysost. Umění obdarovat, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Martinou Jandlovou a s historičkou umění Jitkou Šosovou v paláci Kinských


22. 3. úterý
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let	R
16.00		Zlatá Husa, představení galerie a diskuse v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
18.00		Postmoderní umění (C. Sherman, E. Sottass), přednáška historičky umění Jitky Šosové v rámci Kurzu dějin umění 20. století 	R


23. 3. středa
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let	R
16.00		Umělecké směry přelomu 19. a 20. století (A. Slavíček, M. Švabinský, J. Preisler), komentovaná prohlídka Moniky Sybolové v rámci Kurzu dějin umění 19. století	 R
18.00		Zlatá Husa, představení galerie a diskuse v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R

O velikonočních prázdninách ve středu 23. března., čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016 neprobíhají otevřené výtvarné herny pro rodiče s dětmi a ateliéry pro děti od 6 do 10 let  

29. 3. úterý
15.30—17.30	ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let, Veletržní palác	R
16.00		Polansky Gallery a Scholastika, představení galerie a diskuse v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R
18.00		Architektura a design 20. století II (od roku 1947 do 80. let 20. století; socialistický realismus, styl Brusel EXPO 58, brutalismus, high-tech, postmoderna), přednáška galerijního pedagoga Oldřicha Bystřického v rámci Kurzu dějin umění 20. století 	R


30. 3. středa
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let		R
15.30–16.45	Třetí dimenze, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Velkorysost. Umění obdarovat s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
16.00		Architektura a užité umění secese (A. Mucha, J. Kotěra, D. Jurkovič), přednáška a komentovaná prohlídka Hany Rosenkrancové v rámci Kurzu dějin umění 19. století	 R
16:30 – 17.30	Umělec, performer a kurátor El Hadji Sy, výstavou provede výtvarnice a kurátorka Antje Majewski.V prostoru výstavy, 5. patro. V anglickém jazyce. 
18.00		Polansky Gallery a Scholastika, představení galerie a diskuse v rámci přednáškového cyklu Zaostřeno na umění	R


31. 3. čtvrtek
10.15–11.30	Třetí dimenze, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Velkorysost. Umění obdarovat s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30–16.45	Třetí dimenze, herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let k výstavě Velkorysost. Umění obdarovat s lektorkou Klárou Huškovou Smyczkovou
15.30—17.00	ATELIÉRY PRO DĚTI 8–10 let		R


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.

Přednáškové cykly a kurzy dějin umění
přednáškový cyklus zaostřeno na umění 2015/2016
Cena: předplatné za 26 přednášek základní 5 200 Kč, pro pedagogy 5 000 Kč a 4 800 Kč pro studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze / Rezervace: nutná.
Jednotlivé vstupné: základní 200 Kč/ 193 Kč pedagogové / snížená pro členy SPNG, studenty a seniory nad 65 let 185 Kč.

kurz Dějin umění 19. století a kurz Dějin umění 20. století
Cena: předplatné (22 přednášek, říjen 2015 — duben 2016) 4 500 Kč, pedagogové 4 300 Kč; studenti, senioři nad 65 let a členové Společnosti přátel Národní galerie v Praze 4 100 Kč. / Rezervace: nutná. Jednotlivé vstupné: základní 205 Kč/ 196 Kč pedagogové / snížená pro členy SPNG, studenty a seniory nad 65 let 187 Kč.

kurz 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 / Rezervace: nutná.

kurz 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 / Rezervace: nutná.

kurz SBĚRATELSTVÍ
Cena: předplatné za 7 setkání základní 3 800 Kč, 3 700 Kč pro pedagogy, studenty, seniory nad 65 let a členy Společnosti přátel Národní galerie v Praze / Rezervace: nutná.


PRO DĚTI
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let
Odborné vedení: Tereza Beranová, Klára Hušková Smyczková, Barbora Škaloudová a Michaela Trpišovská
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
Více naleznete také na Facebook: Otevřená výtvarná herna

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. 16. 9. 2015 – 25. 6. 2016 / Rezervace: nutná

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. 17. 9. 2015 – 26. 6. 2016 / Rezervace: nutná

ATELIÉRY PRO MLADÉ 10—14 let
Odborné vedení:  Lucie Fryčová a Lenka Kerdová
Doba trvání: úterý 15.30 – 17.30 / Cena: celoroční předplatné 5 000 Kč. 15. 9. 2015 – 24. 6. 2016 / Rezervace: nutná
Více naleznete také na Facebook: Ateliéry v Národní galerii

VÍKENDOVÉ DÍLNY pro děti a rodiče v Národní galerii
Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnuto poplatek za lektorské služby, výtvarný materiál a vstupné). Ateliér je určen především dětem od 4 do 12 let, avšak výtvarné aktivity jsou připraveny tak, aby si je užili všichni, včetně rodičů. / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 (poslední vstup v 16.00) / Místo setkání:Veletržní palác / Rezervace není nutná. Sledujte náš Facebook: Výtvarné dílny v Národní galerii

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.

Změna programu vyhrazena.
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7



