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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
program na červenec a srpen 2016

Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz" www.ngprague.cz, www.facebook.com/NGvPraze" www.facebook.com/NGvPraze

OTEVÍRACÍ DOBA: Denně mimo pondělí 10.00–18.00 (kromě Valdštejnské jízdárny: denně 10.00-18.00)
Roční vstupenku do všech stálých i krátkodobých expozic opravňující k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku můžete zakoupit za 990 Kč na pokladnách objektů či objednat v našem internetovém obchodě: http://www.ngprague.cz/e-shop" http://www.ngprague.cz/e-shop.
.


Klášter sv. Anežky České
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 224 810 628 (recepce), 221 879 216, 217, 225 (lektorské oddělení)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze. 


STÁLÁ EXPOZICE:		
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy 
a funkce výtvarného díla během tří staletí.



PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE

V RÁMCI LETNÍ ŠKOLY DĚJIN UMĚNÍ: NAPŘÍČ SBÍRKAMI NÁRODNÍ GALERIE
pátek 15. 7. 10.00 Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě s Jitkou Šosovou v klášteře sv. Anežky České 
Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč / předplatné na všechny přednášky od 11. 7. do 15. 7.: 2 000 Kč, snížené 1 700 Kč / 300 min. / rezervace nutná na: 777 359 603, sybolova@ngprague.cz


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





Palác Kinských
Sbírka umění Asie a Afriky
Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Bezbariérový vstup.
Vstupné do expozice: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze. 
Vstupné na krátkodobou výstavu: v rámci stálé expozice


STÁLÁ EXPOZICE:
	Umění Asie
Expozice představuje nejvýznamnější umělecké soubory archaického čínského umění, buddhistického sochařství, tibetské obrazy thankgy, islámskou keramiku a umění kovu, japonské dřevořezy a ilustrované knihy a starou i moderní čínskou malbu. 

VÝSTAVA:
	Pod povrchem prázdnota: Intervence v expozici Umění Asie - 3. 6.2016 - 4. 9.2016
Národní galerie v Praze ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague 2016 (ISFP) představuje ve stálé expozici Umění Asie v paláci Kinských artefakty spojené s tradiční japonskou hudbou a hrou na flétnu šakuhači.



DOPROVODNÝ PROGRAM
Aktuální informace a rezervace:
Lektorské oddělení Sbírky umění Asie a Afriky 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. 2, tel.: (+420) 233 081 713 (recepce), (+420) 233 081 730 (pokladna)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Bezbariérový vstup.
Vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze. 
Vstupné na krátkodobou výstavu: základní 150 Kč, snížené 80 Kč

STÁLÁ EXPOZICE:
	Umění 19. století od klasicismu k romantismu

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


PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ V SALMOVSKÉM PALÁCI
Informace a rezervace na tel.: (+420) 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz" vzdelavani@ngprague.cz

pondělí 11. 7. – pátek 15. 7. 
Letní škola dějin umění: Napříč sbírkami Národní galerie 			R
Čas: 10.00-16.00 / Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč, předplatné 2000 Kč, snížené 1700 Kč / Rezervace: 777 359 603, monika.sybolova@ngprague.cz

pondělí 11. 7. 
10.00-16.00  Evropské umění od antiky do závěru baroka s historičkou umění Markétou Ježkovou ve Šternberském paláci v rámci Letní školy dějin umění 		R
úterý 12. 7. 
10.00-16.00  Renesance a baroko v Čechách s historičkou umění Markétou Ježkovou ve Schwarzenberském paláci v rámci Letní školy dějin umění 			R
středa 13. 7. 
10.00-16.00  Umění 19. století s kurátorkou pro vzdělávání Monikou Sybolovou v Salmovském paláci a ve Veletržním paláci v rámci Letní školy dějin umění 		R
čtvrtek 14. 7. 
10.00-16.00  Umění 20. a 21. století s historičkou umění Jitkou Šosovou ve Veletržním paláci 
v rámci Letní školy dějin umění 						R
pátek 15. 7. 
10.00-16.00  Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě s historičkou umění Jitkou Šosovou v Klášteře svaté Anežky České v rámci Letní školy dějin umění 	R

sobota 16. 7. – sobota 23. 7. 
Letní týdenní krajinářská dílna pro mládež a dospělé na Klenové s Monikou Sybolovou, Ondřejem Malečekem, Zdenkem Hůlou 					R
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

pondělí 18. 7. – pátek 22. 7. 
10.00–16.00	Místo místa, týdenní letní dílna pro děti ve věku 6-9 let, odborné vedení: Klára Hušková-Smyczková a Martin Hrubý, Salmovský palác 			R
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

pondělí 8. 8. – pátek 12. 8. 
10.00–16.00	Rodák, poutník i turista, týdenní letní dílna pro děti ve věku 9-12 let, odborné vedení: Pavla Černochová Váňová a Martina Lachmanová, Salmovský palác R 
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná.




Šternberský palác
Sbírka starého umění
Hradčanské nám. 15, Praha 1, tel: (+420) 233 090 570
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do stálé expozice: 300 Kč, 150 Kč snížené
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze. 
Vstupné na krátkodobou výstavu: v rámci stálé expozice


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:
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


Cranach ze všech stran – od 23. 6. 2016 do 22. 1. 2017
Výstava Cranach ze všech stran představí německého renesančního malíře a jeho okruh nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf pod vedením Gunnara Heydenreicha. Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je mimořádně různorodý a zahrnuje velmi přitažlivé a populární výjevy včetně Starého pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu.



PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ VE ŠTERNBERSKÉM PALÁCI
Informace a rezervace programů 3 týdny předem na tel: +420) 233 090 542
e-mail:sp.educ@ngprague.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ CRANACH ZE VŠECH STRAN:

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy a odborníky:
1.7. 16.30 Olga Kotková - komentovaná prohlídka v českém jazyce  

Komentované prohlídky výstavy Cranach ze všech stran s lektory:
sobota 30. 7. od 15.00

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Mariusem Winzelerem a odborníky
sobota 9. 7. 16.00 - v německém jazyce  

Cena: vstupné na komentovanou prohlídku 80 Kč / 50 Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: vestibul paláce
Doba trvání: 60 min.
LETNÍ KRAJINÁŘSKÝ PLENÉR: 
sobota 13. 8. – sobota 20. 8. 2016 Strážovice u Mirotic
V týdenním kurzu získají účastníci základní informace o technologii malby, sami si sestaví rám, napnou plátno a našepsují. Naučí se krajinu kompozičně postavit, barevně rozvrhnout atd. Frekventanti budou každodenně vedeni a korigováni při malbě v terénu. Součástí kurzu jsou večerní přednášky odborných lektorů NG a další akce. Max. počet je 36 účastníků.
Cena: podle typu pokoje 5000 – 5400 Kč (ubytování s polopenzí, pedagogické vedení, výtvarné akce, část výtvarného materiálu, přednášky). Podrobnější informace a přihlášky na e -mailu handlova@ngprague.cz nebo telefonu 773754881


V RÁMCI LETNÍ ŠKOLY DĚJIN UMĚNÍ: NAPŘÍČ SBÍRKAMI NÁRODNÍ GALERIE
pondělí 11. 7. 
10.00-16.00  Evropské umění od antiky do závěru baroka s historičkou umění Markétou Ježkovou ve Šternberském paláci v rámci Letní školy dějin umění 		R
Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč / předplatné na všechny přednášky od 11. 7. do 15. 7.: 2 000 Kč, snížené 1 700 Kč / 300 min. / rezervace nutná na: 777 359 603, sybolova@ngprague.cz

OD GOTIKY PO SECESI 
- přednáškový cyklus pro předplatitele
- připravujeme na školní rok 2016/2017



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.



Valdštejnská jízdárna

Výstavní prostor NG
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Otevírací doba: denně 10.00-19.00
Vstupné: základní 280 Kč, snížené 190 Kč, rodinné 500 Kč.

VÝSTAVA

Císař Karel IV. 1316–2016 – od 15. 5. do 25. 9.
Česko-bavorská zemská výstava Císař Karel IV. 1316–2016 pořádaná při příležitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka představí v Praze i v Norimberku mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby. 



PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ VE VALDŠTEJNSKÉ JÍZDÁRNĚ

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ CÍSAŘ KAREL IV.

Večerní komentované prohlídky s autorem výstavy Jiřím Fajtem po zavírací době: 
červenec – září od 19.30

Červenec: pondělí 18. 7., středa 20. 7., pátek 22. 7., sobota 23. 7., neděle 24. 7. 

Srpen: pondělí 1. 8., středa 3. 8., pátek 5. 8., neděle 7. 8., středa 24. 8., pátek 26. 8., pondělí 29. 8., středa 31. 8.

Cena: 380/300 (zahrnuje vstupné i výklad)* 
*volný vstup na komentované prohlídky neplatí pro držitele karet ICOM, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, ročních vstupenek a čestných vstupenek NG / Doba trvání: cca 150 min / rezervace nutná na www.k700.eu / změna vyhrazena

Komentovaná prohlídka Heleny Dáňové, kurátorky výstavy: 
čtvrtek 14. 7. od 16.00

Cena: 300 Kč/200 Kč 
Doba trvání: cca 120 min / bez rezervace

PRO DĚTI 
Ateliér "Umělecké dílny na císařském dvoře" 
Navštivte po celou dobu konání výstavy volně přístupný ateliér na balkóně v 1. patře, kde můžete libovolně tvořit, objevovat, hrát si a odpočívat. Bez přítomnosti lektora / zdarma 4 

Sobotní otevřené ateliéry pro děti  - vždy v sobotu od 14.00 do 18.00
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8., 
Přijďte kdykoliv od 14 do 18 hodin do ateliéru umístěného na balkóně Valdštejnské jízdárny. Naši lektoři a výtvarníci si pro Vás každou sobotu připravili různé výtvarné úkoly. Více na www.k700.cz. Zdarma k platné vstupence (dítě i rodič), přítomnost rodičů u dětí do 10 let nutná.

Letní výtvarné dílny pro děti 
Zveme všechny, kteří mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž používali staří mistři. Dílny se uskuteční v ateliéru v klášteře sv. Anežky České a na výstavě Císař Karel IV. v uvedených termínech vždy od 10 do 16 hod. 
Cena: 2200 Kč (cena zahrnuje výtvarný materiál, vstup do expozic NG, obědy a lektorské služby). 

pondělí 18. – pátek 22. 7. 
Hrad splněných přání (6–9 let) 
Jaká jsou naše přání? Jsou podobná těm, která měl císař Karel IV. před sedmi sty lety? Po čem toužil, co a koho si přál mít ve své blízkosti a proč? A jak si svá přání plnil? V pěti dnech letních prázdnin budeme společně prozkoumávat to, co měl Karel IV. rád. Staneme se na chvíli rytířem, dvorní dámou, středověkým řemeslníkem a stavitelem a společně vybudujeme královský hrad, náš hrad splněných přání. 
Lektorky: Irena Záhorská a Kamila Housová Mizerová 

pondělí 25. – pátek 29. 7
Císařský plášť (10–13 let) 
Kdo se skrývá pod bohatě zdobeným oděvem? Císař, jedenáctý král, hrabě, markrabě, Karel nebo Václav? Jaké poklady přikrývá nádherná látka, a zamykají zlacené schránky? Poodhalíme život významného českého panovníka a projdeme s ním cestu uměním a řemeslem v ateliéru Anežského kláštera i výstavou Císař Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně. 
Lektorky: Alžběta Semrádová a Denisa Sedláková

Informace: Lektorské oddělení Národní galerie v Praze, ak.educ@ngprague.cz, tel.: 257 073 136, www.K700.eu. Změna programu vyhrazena. Rezervace programů: www.K700.eu, tel.: 221 879 216


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

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



Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG
Praha 1, Hradčanské nám. 2, (+420) 233 081 713 (recepce)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Bezbariérový vstup.
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze
Vstupné na krátkodobou výstavu: v rámci stálé expozice



STÁLÁ EXPOZICE:
	Baroko v Čechách. Rudolfínské umění, barokní sochařství, barokní malířství, barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
	Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.
	Císařská zbrojnice. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s NG.


VÝSTAVA:
	Josef Karel Hoser – do 12. 9.
Komorní výstava grafik významného sběratele umění MUDr. Josefa Karla Eduarda Hosera (1770 - 1848) v grafickém kabinetu ve 2. patře paláce 

_________________________________________________________________________________

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ VE SCHWARZENBERSKÉM PALÁCI 

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY

Tvorba je pohyb, pohyb je tvorba 
Věk: Mládež 12–15 let
Termín: 11. – 15. 7. 
Týdenní výtvarná párty, která nás zavede až na hranici výtvarného umění. Budeme zkoumat vztah mezi pohybem a výtvarnou tvorbou. Pohybem vnějším – polohou těla, změnou místa, ale i pohybem vnitřním – uvnitř nás a uvnitř díla. Vše je pohyb, pohyb je změna, změna je tvorba. Budeme se inspirovat dynamikou v barokním umění a pohybovými experimenty v umění současném. Rozpohybujeme barvy, architekturu, mozkové hemisféry i svoje tělo. A budeme čekat, co se stane. Na pomoc nám přijdou náhoda, intuice a tvořivost.
Lektorky: Klára Domlátilová, Kateřina Sechovcová
Cena: 2 200Kč
Informace a přihlášky: anna.chmelova@ngprague.cz


Cesta ke dvoru
Věk: Děti 9–12 let
Termín: 18. – 22. 7.
Svoláváme urozené mladíky a mladice k dobrodružnému podniku! Císařský dvůr Vás zve do svých služeb, ovšem až po řádném výcviku! Nuže, umíš tančit, stolovat a vybraně hovořit? Odíváš se podle poslední módy? Věnuješ se umění? Vyznáš se v šermu, dokážeš se ohánět píkou? Jsi zdatný lovec či lovkyně, jistý v sedle svého oře? Že ne tak docela? Nebo vlastně vůbec? Nevadí, na cestě ke dvoru Tě totiž doprovodí sbor zkušených rádců a díla starých mistrů ve Schwarzenberském a Šternberském paláci, jakož i ve Valdštejnské jízdárně. Císař bude nadšen ‒ staneš se ozdobou jeho dvora!
Lektorky: Tereza Babická, Alena Kingham, Anna Chmelová
Cena: 2 200Kč
Informace a přihlášky: anna.chmelova@ngprague.cz

Kavalíři, dámy – pojeďte s námi!
Věk: Děti 6–9 let
Termín: 8. – 12. 8. 2016
Jak dlouhá cesta vede až k císařskému dvoru? Co všechno se musíme naučit, abychom se proměnili v urozené dámy a statečné kavalíry? Pojďme se vydat na dobrodružné putování napříč Evropou. Půjdeme ve stopách hraběte Černína a navštívíme slavná města za Alpami a Pyrenejemi. Zastavíme se na pražském dvoře věhlasného císaře Karla IV. Navštívíme také saského kurfiřta a nahlédneme do dílen dvorských umělců. 
Lektorky: Jana Klímová, Jana Domšová, Anna Chmelová
Cena: 2 200Kč
Informace a přihlášky: anna.chmelova@ngprague.cz

SUSANNE KASS: Zrcadlo neviditelného 
3. 8.(Cz), 5. 8.(En), 7. 8.(Cz) 
16.00, Schwarzenberský palác
Performance finské umělkyně Susanne Kass v rámci doprovodného programu výstavy Diplomanti AVU. Vanity Fair. Součástí akce je vstup a prohlídka stálé expozice Baroko v Čechách zdarma. Zrcadlo neviditelného je performance zkoumající stavbu příběhů a souvislostí, a mapující přítomnost i nepřítomnost prostřednictvím uměleckých děl a prostorů galerie.
V RÁMCI LETNÍ ŠKOLY DĚJIN UMĚNÍ: NAPŘÍČ SBÍRKAMI NÁRODNÍ GALERIE
úterý 12. 7. 
10.00-16.00  Renesance a baroko v Čechách s historičkou umění Markétou Ježkovou ve Schwarzenberském paláci v rámci Letní školy dějin umění
Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč / předplatné na všechny přednášky od 11. 7. do 15. 7.: 2 000 Kč, snížené 1 700 Kč / 300 min. / rezervace nutná na: 777 359 603, sybolova@ngprague.cz

Připravujeme na školní rok 2016/2017:
Neděle s uměním - přednáškový cyklus pro předplatitele

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.


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

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




Veletržní palác
Sbírka moderního a současného umění (SMSU)
Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel.: (+420) 224 301 111 (recepce), (+420) 224 301 122 + info@ngprague.cz (infocentrum)
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00-18.00
Vstupné do stálé expozice: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
Vstupné s platností sedmi dní ode dne zakoupení pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze


STÁLÉ EXPOZICE:
	Umění 20. a 21. století. 
Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.


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


VÝSTAVY:
	Zdenek Rykr a továrna na čokoládu 
– do 28. 8. 2016, vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč
	220. výročí Národní galerie v Praze. Aj Wej-wej: Zvěrokruh 
- do 31. 8. 2016, vstup zdarma
	Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016 
– do 7. 8. 2016, vstup zdarma

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

	Ateliér Sekal 
– do 31. 12. 2016, vstup: v rámci vstupného do stálých expozic 

	Girlanda Františka Kupky
 – do 28. 8. 2016, vstup: v rámci vstupného do stálých expozic

_________________________________________________________________________________


PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ VE VELETRŽNÍM PALÁCI

13. 7. 
10.00-16.00  Umění 19. století s kurátorkou pro vzdělávání Monikou Sybolovou v Salmovském paláci a ve Veletržním paláci v rámci Letní školy dějin umění 		R
Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč / předplatné na všechny přednášky od 11. 7. do 15. 7.: 2 000 Kč, snížené 1 700 Kč / 300 min. / rezervace nutná na: 777 359 603, sybolova@ngprague.cz

14. 7. 
10.00-16.00  Umění 20. a 21. století s historičkou umění Jitkou Šosovou ve Veletržním paláci 
v rámci Letní školy dějin umění 						R
Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč / předplatné na všechny přednášky od 11. 7. do 15. 7.: 2 000 Kč, snížené 1 700 Kč / 300 min. / rezervace nutná na: 777 359 603, sybolova@ngprague.cz


14. 7. 16.00 
Komentovaná prohlídka výstavou Vanity Fair. Diplomanti AVU s rektorem Tomášem Vaňkem a absolventy

středa 20. 7. 
16.30	Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: 30 - 60 min. / Místo setkání: pokladny. Bez rezervace

18.00	Aj Wej-wej: Zvěrokruh, komentovaná prohlídka s historičkou umění a umělkyní Lenkou Kerdovou
Cena: zdarma / Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: před Veletržním palácem. Bez rezervace

21. 7.	21.00 
Letní Kino výtvarných umění na střeše Veletržního paláce v rámci výstavy Vanity Fair. Diplomanti AVU

27. 7. v 17.30 / July 27th 5.30 p.m.
TALKS IN ENGLISH: Talk about Ai Weiwei ́s Zodiac Heads by art historian Stella Gatto
Admission free / app. 30 minutes / meeting point: in front of the main entrance to Trade Fair Palace
4. 8. 16.00
Komentovaná prohlídka výstavou Vanity Fair. Diplomanti AVU s kurátorem Otto M. Urbanem a absolventy     

pondělí 8. 8.– pátek 12. 8. 
10.00–16.00	Vnímám → uchovávám → vyvolávám, týdenní letní dílna pro děti ve věku 14+ let, odborné vedení: Lucie Fryčová a Lenka Kerdová, Veletržní palác 		R
10.00–16.00	Rodák, poutník i turista, týdenní letní dílna pro děti ve věku 9-12 let, odborné vedení: Pavla Černochová Váňová a Martina Lachmanová, Salmovský palác 	R 
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná.

neděle 14. 8. 
18.00	Aj Wej-wej: Zvěrokruh, komentovaná prohlídka s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: zdarma / Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: před Veletržním palácem. Bez rezervace

pondělí 15. 8. – pátek 19. 8. 
10.00–16.00	Kdo chce něco vidět, tak to vidí, týdenní letní dílna pro děti ve věku 6 – 9 let, odborné vedení: Šárka Matoušková, Michaela Trpišovská, Veletržní palác 	R
10.00–16.00	Příběhy s příchutí čokolády, týdenní letní dílna pro děti ve věku 14+ let, odborné vedení: Jana Machalíková, Barbora Šupová, Veletržní palác 			R 
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

středa 17. 8. 
18.00	Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem výstavy Vojtěchem Lahodou a architektem výstavy Dominikem Langem
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: 30 - 60 min. / Místo setkání: pokladny. Bez rezervace

pondělí 22. 8. – pátek 26. 8. 
10.00–16.00	V rytmu krystalu, týdenní letní dílna pro děti ve věku 6 – 9 let, odborné vedení: Anna Kotrbová Rejchrtová, Martina Pešková, Veletržní palác				R 
10.00–16.00	OPEN ART LAB Jde o to, aby o něco šlo, týdenní letní dílna pro děti ve věku 9–12 let, odborné vedení: Šárka Matoušková, Michaela Trpišovská, Veletržní palác	R 
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

neděle 28. 8. 
16.30	Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, komentovaná prohlídka výstavy s historičkou umění Lenkou Kerdovou
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: 30 - 60 min. / Místo setkání: pokladny. Bez rezervace

středa 31. 8. 
18.00	Aj Wej-wej: Zvěrokruh, komentovaná prohlídka s historičkou umění Jitkou Šosovou
Cena: zdarma / Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: před Veletržním palácem. Bez rezervace

PROGRAM LETNÍHO KINA NA STŘEŠE VELETRŽNÍHO PALÁCE


21.6.
22:00
K-PAX
Ian Softley, USA
35mm
22.6.
22:00
LEA
Ivan Fíla, Německo/Česko 1995
35mm
28.6.
21:30
Pokání
Tengiz Abuladze
16mm
29.6.
21:30
Takoví jsme byli
Sydney Pollack, USA
16mm
5.7.
21:30
Tokyo-Ga
Wim Wenders, Německo
16mm
6.7.
21:30
Fitzcarraldo
Werner Herzog, Německo / Peru, 1982
16mm
12.7.
21:30
Zvláštní bytosti
Fero Fenič, ČSR
16mm
13.7.
21:30
Tommy
Ken Russel, USA 1975
35mm
19.7.
21:00
KIDS
Larry Clark, USA 1994
35mm
20.7.
21:00
Exotica
Atom Egoyan, Kanada
35mm
26.7.
21:00
Nejistá sezona
Ladislav Smoljak, ČSR
16mm
27.7.
21:00
Léto s Monikou
Ingmar Bergman, Švédsko
16mm
2.8.
21:00
Slez ze stromu
Michel Gondry, Francie
35mm
3.8.
21:00
Mrtvý muž
Jim Jarmusch, USA
35mm
9.8.
20:30
Jízda
Jan Svěrák, ČR
35mm
10.8.
20:30
Báječní muži s klikou
Jiří Menzel, ČSR
16mm
16.8.
20:30
Růžové sny
Dušan Hanák, ČSR 1976
16mm
17.8.
20:30
Cesta kolem mé lebky
Gyorgy Révész, Maďarsko
16mm
23.8.
20:00
Cesta do fantazie
Hajao Mijazaki, Japonsko 2001
35mm
24.8.
20:00
Zbytečná krutost
bratři Coenovi, USA
35mm
30.8.
20:00
E.T. Mimozemšťan
Steven Spielberg, USA
16mm
31.8.
20:00
Zvětšenina
Michelangelo Antonioni, USA
35mm
6.9.
19:30
Svatba s podmínkou
Pavel Kohout, ČSR
16mm
7.9.
19:30
Farařův konec
Evald Schorm, ČSR
16mm

Rezervace na www.veletrzak.cz. 

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17:
	Základy dějin umění 	
Kurz dějin umění 19. a 20. století pro začátečníky 	
Zaostřeno na umění (Kurz dějin umění pro pokročilé)			

	Herny pro nejmenší od 1,5 do 5 let 
Úterní výtvarné ateliéry pro mladé od 10 do 14 let
Středeční výtvarné ateliéry pro děti od 6 do 8 let 
Čtvrteční výtvarné ateliéry pro děti od 8 do 10 let 
Výtvarný kurz Portrét a figura podle mistrů 



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.

Letní škola dějin umění Napříč sbírkami Národní galerie 
Čas: pondělí až pátek 10.00-16.00 / Cena: 450 Kč, snížená 420 Kč, předplatné 2000 Kč, snížené 1700 Kč / Rezervace: 777 359 603, monika.sybolova@ngprague.cz

Týdenní letní výtvarné dílny pro děti 
Cena: 2 200 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná


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.

K výstavě Zdenek Rykr a továrna na čokoládu do 28. srpna 2016
VYTVOŘ A POŠLI
Pohlednice plné tvůrčích aktivit na výstavu i na vlastní cesty inspirované tvorbou Zdenka Rykra. Vytvořte si originální pohledy a posílejte je ze svých prázdninových výprav. Vhodné pro děti i hravé dospělé. 
Info: K dostání zdarma na pokladnách.

SUVENÝRY Z OBRAZŮ A CEST
Půjčte si kufřík s inspirativními úkoly pro děti, projděte si hravě výstavou! Sbírejte indicie a objevujte dobrodružný život Zdenka Rykra. 
Info: Kufřík k zapůjčení zdarma na pokladnách.



