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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PROGRAM BŘEZEN 2022 

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGPrague  
info@ngprague.cz" info@ngprague.cz, + 420 224 301 122 
 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 
Jednorázová vstupenka do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha: 
Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Schwarzenberský palác, Šternberský palác: 500 Kč | Platnost vstupenky je 10 dní od jejího prvního načtení.
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro mladé do 26 let 
__________________________________________________________________________ 
 
VELETRŽNÍ PALÁC 
 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 
Bezbariérový vstup 
 
VÝSTAVY

MARKÉTA OTHOVÁ 
Termín: 29. 4. 2022 – 30. 10. 2022

Průřezová retrospektivní výstava jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí. Přestože se tvorba Othové formálně řadí k tradici české konceptuální, archivní, černobílé fotografie, zachovává si vždy intimní, deníkový charakter.

Veletržní palác, 5. patro
Kurátorka: Adéla Janíčková 

DIGITÁLNÍ BLÍZKOST 
Termín: 11. 11. 2021 – 10. 7. 2022

Obrazovka je tím, co držíme nejčastěji v ruce, prvním, po čem často saháme ihned po probuzení. Technologie a intimita, dvě tradičně protikladné oblasti, jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Stala se objektem naší péče a touhy, partnerem dialogu a každodenní oporou, ale také nebezpečným důvěrníkem.

Výstava se zabývá tím, jak se po virtuální zkušenosti, ještě zdůrazněné pandemickou situací, proměnilo pojetí našeho soukromí a intimity a jaký vliv to má na naše blízké vztahy. Prostřednictvím práce devíti mladých umělců si klade otázku, zda bude další vývoj spíše v duchu dystopických sci-fi filmů nebo nám naopak virtuální propojení pomůže vyřešit alespoň některé palčivé problémy dnešního světa.

Do mlžných vizí blízkosti v post-digitálním světě vám dá nahlédnout devět současných umělců – Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture.

Veletržní palác, mezanin
Kurátor: Michal Novotný

SMRTELNÉ HŘÍCHY JAMESE ENSORA 
Termín: 22. 2. 2021 – 15. 5. 2022

Belgický malíř James Ensor (1860–1949) se díky odmítání konvencí, využívání estetiky ošklivosti, zjednodušené barevností a provokativnosti námětů stal přímým předchůdcem expresionismu a moderního umění vůbec. Ensorově tendenci k plošné abstrakci forem konvenovala práce s grafikou, představující černobílý protipól jeho malířské tvorby. V cyklu leptů, vydaném v roce 1904, se chopil klasického tématu sedmi hlavních hříchů, avšak s jemu vlastní originalitou, popírající tradiční způsoby vyobrazování tohoto námětu. 

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce
Kurátor: Petr Šámal

ŽIVLY MIKOLÁŠE ALŠE 
Termín: 22. 2. 2021 – 15. 5. 2022

Cyklus Živly představuje výjimečnou realizaci v rámci Alšova kresebného díla. Vznikl v roce 1881 a odráží v sobě jak Alšovu zkušenost s prací na kartonech pro foyer Národního divadla, tak především jeho osobní zálibu v indiánské tematice. Originalita a invenčnost, s níž Aleš variuje zažité ikonografické motivy, ve spojení s technickou bravurou v podání těchto uhlových kreseb je řadí k mistrovským dílům Sbírky grafiky a kresby NGP.

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce
Kurátorka: Markéta Dlábková   
	
SBÍRKOVÉ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

1796–1918: Umění dlouhého století 
Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). 

Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších.

Autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich

1918–1938: První republika
Sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku 
Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen…) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh…), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou
__________________________________________________________________________ 

ŠTERNBERSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 118 00 
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 

VÝSTAVA

FALZA? FALZA!
Termín: 19. 11. 2021 – 1. 5. 2022
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

Nejrůznější napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou noční můrou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava představuje napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb, ukazuje falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a prvních dekád 20. století. Prezentuje také několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavila své tvůrce po celém světě.

Kurátorka: Olga Kotková

SBÍRKOVÁ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

Staří mistři II
Sbírková expozice Staří mistři II navazuje na expozici Staří mistři nacházející se v protějším Schwarzenberském paláci. Obě se vzájemně doplňují tak, aby utvořily jeden celek, a zároveň představují skvostná umělecká díla v různých souvislostech. Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejich partnerů – např. ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze a jež přibližuje mimořádnou osobnost sběratele Nikodema P. Kondakovova. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší části shromážděna Františkem Ferdinandem d´Este. 
Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv. italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově.

Kurátorky: Lucie Němečková, Olga Kotková, Martina Jandlová
__________________________________________________________________________ 

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 
Bezbariérový vstup

MIRACULA MUNDI. DIVY STAROVĚKÉHO SVĚTA V GRAFICE 16. A 17. STOLETÍ 
Termín: 22. 2. 2022 – 22. 5. 2022 

Legendární „divy světa“, nejpozoruhodnější stavby a sochařská díla starověku, budily obdiv a podněcovaly fantazii již od dob antiky. Počet a sestava „divů“ se během dob měnily. Klasický výčet sedmi divů starověkého světa zahrnuje: pyramidy v Gíze, zahrady Semiramidiny v Babylóně, Artemidin chrám v Efezu, sochu Dia v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos a maják na ostrově Faros (Alexandrijský maják). S výjimkou pyramid tato stavitelská a umělecká díla zanikla a jejich vyobrazení do značné míry vycházela z imaginace umělců. 
Povědomí o obdivuhodných dávných stavbách přežilo středověk a idea divů světa byla probuzena v kultuře humanismu. 
Pro výtvarné umění toto téma znovuobjevil nizozemský malíř Maarten van Heemskerck, který ve spolupráci s rytcem Philipsem Gallem připravil grafický cyklus Osm divů světa (1572). Heemskerckova vyobrazení legendárních staveb inspirovala umělce po staletí. Na počátku 17. století vyšly další dvě grafické série; na Heemskercka úzce navazující cyklus podle Maartena de Vose (1614) a originálnější série Antonia Tempesty (1608). Výběr z těchto tří grafických cyklů bude jádrem komorní výstavy v grafickém kabinetu. Výstava bude obohacena o díla zapůjčená ze sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Schwarzenberský palác, grafický kabinet
Kurátorka: Petra Zelenková

SBÍRKOVÁ EXPOZICE 
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

Staří mistři
Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní).

Kurátor: Marius Winzeler
_________________________________________________________________________

SALMOVSKÝ PALÁC 
 
Hradčanské náměstí 2, Praha 1, 233 081 713
Salmovský palác je momentálně uzavřen. 
__________________________________________________________________________ 

PALÁC KINSKÝCH 
 
Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 713
Otevírací doba knihkupectví: úterý–neděle 10.00–18.00
_________________________________________________________________________ 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ 
 
U Milosrdných 17, Praha 1, 221 879 111
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč 

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. 

Kurátorka: Štěpánka Chlumská, spolupráce Tomáš Hladík, Marcela Vondráčková

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). 

Otevírací doba: pondělí–neděle 10.00–18.00
Vstupné: zdarma


_________________________________________________________________________ 

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA 

Malá Strana, Valdštejnská 3, Praha 1
Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
Bezbariérový vstup

VÝSTAVA

BUDDHA ZBLÍZKA 
Termín: 3. 12. 2021 – 24. 4. 2022
Vstupné: základní 220 Kč / snížené 150 Kč 

Buddhistické umění z Museum Rietberg Zürich a Národní galerie Praha

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg.
 Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Úvodní kapitola výstavy ukáže rozmanitost, s jakou postavu zakladatele buddhismu zobrazovali umělci v oblastech, kam se jeho učení rozšířilo. Následují díla s náměty legend ze života Buddhy – od jeho narození provázeného zázračnými okolnostmi po vstup do nirvány. Oddíl věnovaný učení buddhismu představí dva základní směry, théravádový a mahájánový, arhaty jako první šiřitele Buddhova učení, a dále buddhy a bódhisattvy – postavy rozmanitého panteonu mahájánového buddhismu. Kapitola věnovaná šíření buddhismu napříč Asií obsáhne portréty mnichů, psané i tištěné buddhistické texty, zvukovou instalaci recitovaných modliteb nebo modely stúp určené k uchování relikvií. Závěrem výstava představí ohlasy buddhistické filozofie a praxe v českých zemích od konce 19. století po současnost včetně zájmu o sběratelství buddhistického umění.

Mezinárodní výstavní projekt připravuje Národní galerie Praha ve spolupráci s Museum Rietberg Zürich. 

Vedoucí kurátoři: Markéta Hánová, Johannes Beltz
Kurátorky Národní galerie Praha: Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová, Jana Ryndová, Lenka Gyaltso 
Kurátorky Museum Rietberg Zürich: Anna Hagdorn, Khanh Trinh, Alexandra von Przychowski

_________________________________________________________________________ 

NGP ONLINE
I přesto, že se dveře Národní galerie návštěvníkům již otevřely, pokračují cykly online přednášek, které vznikly v době pandemie ve snaze zprostředkovat lidem umění novou formou. Živé přenosy přednášek a diskuzí, virtuální prohlídky či online workshopy můžete nadále sledovat z pohodlí domova.

NGP ON AIR | SBÍRKY
Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

	Umělecké dvojice v českém umění v 2. polovině 20. století
	Novoročenky Josefa Berglera
	Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České
	Jaro v Umění dlouhého století
	Podoby lásky ve sbírkách NGP
	Rostlinné motivy v asijském umění
	Cestovatelská dobrodružství zapomenutého malíře Engelmüllera
	Rok 1968 až současnost
	Pitky a bitky – ze života venkovanů očima nizozemských malířů 17. století
	Z Rudolfina do Mánesa. Virtuální topografická procházka výstavními síněmi první republiky
	Rok 1939 v obrazech
	Vánoční a zimní motivy ze sbírek NGP


NGP ON AIR | VÝSTAVY
Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

	Ztracené klíče – Viktor Pivovarov a staří mistři
	Dřevořez – cesta k modernímu obrazu
	Tři kapitoly z dějin ruského neoficiálního umění
	Dřevořezy Paula Gauguina
	Hudba v době Rembrandtově
	Zeptejte se kurátora – Rembrandt: Portrét člověka
	Rembrandt – jak umělce vnímali mistři 19. a 20. století
	Móda v době Rembrandtově
	Rembrandt a kresba
	After Rembrandt
	Diskuze Kurt Gebauer a Zdenek Hůla
	Dílo Mikuláše Medka v kontextu zahraniční umělecké scény
	Rembrandt – revoluce v grafice
	Edgar Allan Poe a kniha jako výtvarný objekt
	Mikuláš Medek a středověk. Barva, tvar, symbol
	Svět mytologie, reality a fantazie malířky Hermíny Laukotové
	Rembrandt, malíř člověka
	Mikuláš Medek očima jeho dcery
	Mikuláš Medek a kritická reflexe jeho díla
	Literární souvislosti Pivovarova díla
	Ženy, které přemohly muže – Eva, Judita, Omfalé a další
	Představ si nehmotné umění – stručné dějiny konceptuálního umění
	Dialog o rozdvojeném logu
	Andreevka, Atlanti a Bezvládná ruka – Reflexe díla Viktora Pivovarova v současném umění
	Falza? Falza! | Pohled ze zákulisí
	Buddha zblízka 
	Originály – kopie – falza (?) ve sbírce císaře Rudolfa II.
	NGP On Air | Výstavy: Buddha zblízka – Buddhovo učení a jeho následovníci napříč Asií 
	NGP On Air | Výstavy: Restaurátorský pohled na originály/kopie/falza
	Buddha zblízka – Cesta k nirváně


NGP ON AIR | TOYEN: SNÍCÍ REBELKA
Specilní kategorii si zaslouží bohatý doprovodný program k výstavě Toyen: Snící rebelka. V přednáškovém cyklu se zaměříme na obrazy, kresby a ilustrace této nekonvenční umělkyně. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby Toyen představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude malířčino dílo nahlédnuto i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

	Přízraky fašismu a války v díle Toyen
	Mezi abstrakcí a surrealismem: artificialismus Jindřicha Štyrského a Toyen / Paříž 1925–1928
	Malířka, básník a stín
	Toyen a surrealistická skupina v Paříži (1947–1969) – Přátelství a výprava za poezií
	Momenty odvahy
	Ten-Ta-Toyen aneb Žena v množném čísle
	Tak daleko, tak staré
	Turismus a avantgarda – Průvodce Paříží
	Bič, žaluzie, kufr a jehlový podpatek – Ozvěny díla a osobnosti Toyen v současném umění
	Nástup přeludů – mezi vrásněním a trhlinami v prostoru a obraze





NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA
Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

	Brutální selekce – jak dál s přeživší poválečnou architekturou?
	Pandemie mění svět (architekturu)?
	Jak se svět (umění) dokáže vypořádat s pandemií?
	Sdílené město a pandemie?
	Proměny bydlení
	Kultura na posledním místě?
	Mezi virtualitou a přírodou


DOPROVODNÝ PROGRAM 

SO 2.4. 
15.00  
Co se skrývá za falzem? Výpověď materiálů
Komentovaná prohlídka výstavy z pohledu chemika-analytika. Budete mít možnost seznámit se s exaktními metodami, které vedou k odhalení falz. Tím nejpovolanějším průvodcem v této oblasti je vedoucí chemicko-technologické laboratoře NGP Radka Šefců, která se podílela na přípravě výstavy a přispěla do katalogu svými analýzami. 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 90 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

NE 3. 4.
14.00
Galerie Hugo Feigla aneb příběh evropské emigrace (J. Kars, O. Kokoschka, M. Duras)
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou v expozici 1918 – 1938: První republika. Prohlídka bude simultánně překládána do ukrajinštiny.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

14.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Alexandrou Brabcovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

15.30
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Alexandrou Brabcovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 5. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: TO BUDE!
k tématu ze sbírkových expozic s lektorkami Blankou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

13.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s edukátorkou Alenou Kingham
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ST 6. 4. 
10.00
(S)MYSL V UMĚNÍ 
Dává umění vždy smysl? Co umělec zamýšlí, když tvoří? Tvořivost potřebujeme při sdělování myšlenek, a jak jednou pronesla známá švédská autorka knih pro děti, Astrid Lindgrenová: „Všechny úžasné věci, které se na tomto světě staly, nejdřív vznikly v něčí fantazii.“ Další série online inspirací proto přiblíží umělecká díla, jejichž autoři přemýšleli o obyčejných věcech neobyčejným způsobem. Jednou za 14 dní ve středu se zaměříme na originální autorské přístupy, které vás budou motivovat k vlastním nápadům a tvorbě. Výsledky svých myšlenkových procesů můžete sdílet pod  #(s)myslvumění nebo je posílejte na tisk@ngprague.cz 
Cena: zdarma / Místo setkání: WEB a FB NGP / Bez rezervace



10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: TO BUDE!
k tématu ze sbírkových expozic s lektorkami Blankou a Kačkou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

17.00
Komentovaná prohlídka pro pedagogy Falza? Falza! s Alenou Kingham
Prohlédněte si výstavu s odborným výkladem zdarma pro aktivní pedagogy.
Cena: zdarma pro aktivní pedagogy / Doba trvání: cca 45 min. / Místo setkání: 1. patro Šternberského paláce před vstupem na výstavu / Rezervace nutná na vzdelavani@ngprague.cz od 28. 3. 2022

18.30
Digitální blízkost
Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ČT 7. 4. 
18.00
Obraz versus umělecké dílo / Obraz versus autenticita / Obraz versus falzum 
Diskuzní program ve spolupráci Národní galerie Praha a Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye zkoumá proměny chápání originality a autenticity uměleckého díla v kontextu společenských, kulturních a technologických změn současné společnosti. 
Nabízí vhledy do způsobů, jimiž o uměleckém díle uvažují obory estetiky a antropologie, ale také na to, jak s díly zachází soudobý trh s uměním a co přináší nový fenomén NFT neboli možnosti certifikace digitálního umění. Program před diváky klade otázku, kde leží hranice autonomie, originality a aury uměleckého díla ve 20. a 21. století a jak a kam se dnes posouvají?   
Cena: zdarma Doba trvání: cca 90 min / Místo setkání: u pokladny Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

PÁ 8. 4. 
09.00 – 16.00
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY: GALERIE JAKO INSPIRACE
Galerie jako inspirace pro tvořivou činnost s dětmi. Seminář pro pedagogy mateřských škol a volnočasové pedagogy v předškolním vzdělávání. „Pohled předchází slovům. Dítě vidí a rozpoznává věci dříve, než umí mluvit.“ (John Berger) Věříme, že přímá inspirace uměleckou tvorbou obohacuje dětem možnosti jejich vyjadřování, nejen po výtvarné stránce. Objevte Národní galerii Praha – knihovnu plnou námětů a nápadů pro tvorbu s dětmi. V rámci semináře si vyzkoušíte různé možnosti tvorby inspirované uměleckými díly, které lze uplatnit s dětmi při výtvarných činnostech v mateřské škole. 
Seminář je akreditován MŠMT 21586/2021-1-723

Cena: 1400 Kč / Doba trvání: 7 hod. / Místo konání: KORZO a expozice Veletržního paláce / Rezervace na GoOut

16.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

SO 9. 4. 
14.30
Dílna pro děti 6 + let a doprovod: Agnus dei, jediný vítěz! 
Pojďme se znovu inspirovat velikonočním příběhem. Prozkoumat 
zázrak vzkříšení ve středověké sbírce Anežského kláštera z ruky mistrů 
dobové malby. Nechme se strhnout symbolikou i jasností barev a silou příběhu. A na závěr, pod vlivem dojmů, se sejdeme v atelieru mezi skutečnými barvami, kde sami vyzkoušíme jejich působení. Lektorky: Tereza Kohoutová, Alena Kingham
Cena: 90 Kč / 60 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Rodina 1 osoba od 6 let / Místo setkání: pokladna Anežského klášter / Doba trvání: cca 120 min. / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 15. března

14.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Alexandrou Brabcovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

15.30
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Alexandrou Brabcovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut







NE 10. 4.
10.00 - 17.00 
Tvůrčí dílna pro dospělé: Jak se staví obraz 
Ukážeme si, co je podložka, izolační vrstva (šeps - různé podoby), imprimitura, podmalba, barevné vrstvy (mezivrstvy), závěrečné úpravy, různé podložky - plátno, dřevo/sololit a karton. Zkusíme si vytvořit barvu z  pigmentu a pojidla. V ceně materiál, pedagogické vedení a vstup na výstavu Falza. Edukátorka Jitka Handlová ve spolupráci s umělkyní a restaurátorkou MgA Kateřinou Samkovou. Podrobný program bude přihlášeným rozeslán týden před zahájením.
Cena: 600 Kč / Místo setkání: ve 2. patře Šternberského paláce - v ateliéru / Rezervace: Vyprodáno 

15.00
Buddha zblízka
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Zdenkou Klimtovou  představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století od Indie až po Japonsko.
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 15. března

ÚT 12. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V ČERNI JEZERA
k dílům Jana Preislera ze sbírkových expozic s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

16.30
Gallery Talk: Buddha zblízka s kurátory z Curychu
Společná prohlídka v češtině a angličtině s kurátory z Museum Rietberg Zürich a Národní galerie Praha 
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 15. března

13.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Alexandrou Brabcovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut



15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Alexandrou Brabcovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ST 13. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: V ČERNI JEZERA
k dílům Jana Preislera ze sbírkových expozic s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

15.30
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

17.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

18.00
Velikonoce v obrazech aneb co vypráví pašijový oltář Hanse Raphona
Komentovaná prohlídka s edukátorkou Jitkou Handlovou tematicky zaměřená na ikonografii nejmonumentálnějšího deskového oltáře ve sbírkách NGP, se kterým se setkáme v expozici Staří mistři II. Cena je včetně vstupného na výstavu Falza? Falza! v prvním patře Šternberského paláce. 
Cena: 270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut





18.00
Umění proti agresi: Emil Filla, Josef Čapek, Toyen, Zdenek Rykr
Komentovaná prohlídka s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou v expozici 1918 – 1938: První republika představí díla s protiválečnou tematikou. Prohlídka bude simultánně překládána do ukrajinštiny.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

18.00
Buddha zblízka
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Ryndovou představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století od Indie až po Japonsko.
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 15. března

ČT 14. 4. 
15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Alenou Kingham
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ÚT 19. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: ŽIVEL
k dílům Mikoláše Alše ze sbírkových expozic s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

13.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Ježkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut






15.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s Alenou Kingham
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ST 20. 4. 
10.00
(S)MYSL V UMĚNÍ 
Dává umění vždy smysl? Co umělec zamýšlí, když tvoří? Tvořivost potřebujeme při sdělování myšlenek, a jak jednou pronesla známá švédská autorka knih pro děti, Astrid Lindgrenová: „Všechny úžasné věci, které se na tomto světě staly, nejdřív vznikly v něčí fantazii.“ Další série online inspirací proto přiblíží umělecká díla, jejichž autoři přemýšleli o obyčejných věcech neobyčejným způsobem. Jednou za 14 dní ve středu se zaměříme na originální autorské přístupy, které vás budou motivovat k vlastním nápadům a tvorbě. Výsledky svých myšlenkových procesů můžete sdílet pod  #(s)myslvumění nebo je posílejte na tisk@ngprague.cz 
Cena: zdarma / Místo setkání: WEB a FB NGP / Bez rezervace

10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: ŽIVEL
k dílům Mikoláše Alše ze sbírkových expozic s lektorkami Dášou a Klárou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

16.30
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

18.00
Buddha zblízka
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Hánovou představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století od Indie až po Japonsko.
Cena: 270 Kč / 200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut, zahájení prodeje 15. března




18.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou 
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

ČT 21. 4. 
16.00
Falza? Falza! 
Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Čejkovou
Cena:  270 Kč / 170 Kč pro seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP – Kategorie Přítel, Přítel+ a Podporovatel a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

20.00
NGP On Air | Výstavy: Buddha zblízka
Historie sbírek buddhistického umění v Museum Rietberg Zürich a Národní galerie Praha 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: FB NGP / Bez rezervace

18.00
Digitální blízkost: Specifika online komunikace: anonymita a odosobnění v kontextu nenávistných projevů a romantických vztahů
Přednáška Marie Bedrošové a Michaely Lebedíkové, které jsou členkami výzkumné skupiny IRTIS (Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti) působící na Masarykově univerzitě v Brně. Současná online komunikace se vyznačuje mnoha – někdy protichůdnými – specifiky. Patří mezi ně anonymita, která může mít vliv na odosobnění a snížené uvědomění naší individuality ve prospěch posílené skupinové části našeho já. Toto se pak v různých kontextech odlišně zrcadlí: zatímco v kontextu agresivních a nenávistných projevů tyto mechanismy mnohdy považujeme za negativní, v oblasti prohlubování a navazování romantických vztahů a rozvoje sexuality je vnímáme jako plus. Pomocí těchto dvou příkladů v přednášce vysvětlíme, jak se anonymita a odosobnění v online světě projevují a uvedeme do širšího kontextu mediální účinky internetu.  

Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová, Ph.D. je členkou výzkumné skupiny IRTIS a působí na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Její výzkumné zájmy zahrnují kybernenávist a online diskriminaci se zaměřením na adolescenty a mladé lidi.

Mgr. Michaela Lebedíková je členkou výzkumné skupiny IRTIS a doktorandkou na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi její dlouhodobé výzkumné zájmy patří pornografie, sexting a digitální intimita, zejména v kontextu dopadů na well-being a sexuální život. 
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 80 min. / Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci / Rezervace na GoOut

ÚT 26. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: PLASTICUS MARITIMUS
s lektorkou Míšou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ST 27. 4.
10.30–11.30 a 15.30–16.30 
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: PLASTICUS MARITIMUS
s lektorkou Míšou.
Cena: 80 Kč / osoba starší 1,5 let / Místo konání: KORZO v přízemí Veletržního paláce / Rezervace doporučená na GoOut

ČT 28.4.
18.15 – 19.45
Falza? Falza! AFTER HOURS s Jitkou Handlovou
Využijte mimořádnou příležitost a přijďte si prohlédnout výstavu s komentářem edukátorky Jitky Handlové a autorky průvodce Falza! Akce proběhne po zavírací hodině a bude exkluzivně věnována jen přihlášeným zájemců. Maximální počet účastníků ve skupině 15 osob.
Cena: 370 Kč / 270 Kč pro seniory, členy Klubu přátel NGP a osoby do 26 let / Doba trvání: cca 60 - 90 min. / Místo setkání: u pokladny Šternberského paláce / Rezervace na GoOut

MOJE NEJ DÍLO
Moje nej dílo je nová série videí, ve které zaměstnanci představují svá nejoblíbenější díla ze sbírek. Jako první se můžete těšit na výběr ředitelů sbírek Národní galerie Praha!

	Michal Novotný | Contemporary monument
	Alena Volrábová | Zima
	Veronika Hulíková | Vražda v domě 
	Markéta Hánová | Opice sahající po odrazu měsíce ve vlnách
	Jana Ryndová | Kostlivec s rituální dýkou
	Alice Němcová | Čtenář Dostojevského
	Petra Kolářová | Buďte zamilované, budete šťastné
	Štěpánka Chlumská | Oltář s Nejsvětější Trojicí
	Olga Kotková | Stětí sv. Doroty
	Helena Huber-Doudová | Televizní vysílač s hotelem na Ještědu
	Petra Zelenková | Budou znamení na slunci
	Adéla Janíčková | Ona
	Oldřich Bystřický | Vlastní podobizna I
	Dalibor Lešovský | Bronzový věk
	Adam Pokorný | Velké obrazové torzo II
	Hana Bilavčíková | Lesní cesta I
	Blanka Kubíková | Na Kampě pod Karlovým mostem
	Andrea Steckerová | Simeon s Ježíškem
	Adriana Šmejkalová | Pád Ikarův 
	Petr Šámal | Pohled na Prahu z ochozu kostela Panny Marie před Týnem 
	Jana Šmídmajerová | Dítě u lesa 



360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY 
Národní galerie Praha připravila interaktivní virtuální prohlídky vybraných sbírkových expozic Národní galerie. Technické zpracování prohlídek zajistila studia VR_MUSASHI a Scan3D. Přístupné jsou divákům zdarma.

	První virtuální prohlídka v expozici 1796–1918: Umění dlouhého století zahrnuje také krátké kurátorské texty.
	Virtuální prohlídka mapuje rozsáhlou expozici Staří Mistři ve Schwarzenberském paláci, která je rozdělena do tří částí. Pomocí zeleného tlačítka se mohou diváci podívat i do dalších pater výstavních prostor.


EDUKAČNÍ PROGRAMY
Od tipů na doma, přes video-workshopy až po studijní materiály k výstavám. Edukátoři NGP pro vás připravují pravidelný přísun aktivit, které jsou inspirovány díly z našich sbírek a výstav. Dostupné jsou pro jakoukoliv věkovou skupinu, zapojit se tedy může každý. Pracujeme s materiály, které má téměř každý ve své domácnosti. Více naleznete na FB stránce vackova\\Národní%20galerie%20Praha%20dětem"NGP dětem a na webových stránkách v sekci pro pedagogy.

	Techniky (u)mění
	Blízcí umění
	Laboratvoř


ONLINE SBÍRKY
Galerie disponuje bohatým archivem děl, který neustále doplňuje. Její online sbírky lze nalézt na odkazu sbirky.ngprague.cz. Díla si tak můžete prohlížet z pohodlí domova a zkoumat jejich jemné nuance a detaily.
____________________________________________________________________________









KNIHKUPECTVÍ

Navštivte naše obchody a odneste si některou ze skvělých výtvarných publikací nebo jinou památku na vaši návštěvu NGP.

Knihkupectví v současnosti naleznete v následujících budovách:

Veletržní palác
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

V Malé dvoraně Veletržního paláce se nachází Knihkupectví NGP zaměřené na publikace o umění a vybranou dětskou literaturu. Naší hlavní nabídku tvoří tituly a sortiment z produkce NGP. E-mail: prodejna.vp@ngprague.cz, telefonní číslo: (+420) 224 301 238

Palác Kinských
Otevírací doba: úterý–neděle: 10.00–18.00

Za rokokovou fasádou paláce Kinských se na Staroměstském náměstí ukrývá bohatý výběr umělecké literatury v nově zrekonstruovaném interiéru našeho galerijního obchodu. 

Klášter sv. Anežky České
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

Klášter sv. Anežky České je oázou klidu v rušném turistickém centru města. Kromě sbírkové expozice středověkého umění a prohlídkového okruhu historií kláštera, skýtá i komornější obchod s knížkami a předměty zaměřenými na staré umění. Začíst se pak můžete v malebných klášterních zahradách.

Schwarzenberský palác
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

V jedné z nejkrásnějších renesančních budov Prahy byla v roce 2019 otevřena nová sbírková expozice Staří mistři. Stěžejní publikace si můžete koupit v muzejním obchodě Schwarzenberského paláce.

Šternberský palác
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

Šternberský palác uchovává od roku 1947 mistrovská díla Národní galerie Praha, jejíž předchůdkyně Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění zde sídlila již v 19. století. Dnes palác představuje i přes jen fragmentárně dochovanou původní výzdobu prvořadý skvost architektury vrcholného baroka v Praze. Ve stavbě a jejím vybavení se setkávají vlivy z různých směrů, a vytvářejí tak ideální prostor pro umělecká díla rozmanitých stylů a dob.

Valdštejnská jízdárna
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 10.00–18.00, středa: 10.00–20.00

V neposlední řadě můžete dočasně zakoupit vybrané umělecké publikace společně s publikacemi souvisejícími s aktuální výstavou i ve Valdštejnské jízdárně.

__________________________________________________________________________ 
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Navštivte náš e-shop: https://shop.ngprague.cz/ 
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