NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PROGRAM PROSINEC 2017

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

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

Klášter sv. Anežky České

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

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
Termín: 15. 12. 2017 – 20. 05. 2018
Výstava nabízí atraktivní formou představeny mimořádné detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským provozem. Tématem výstavy jsou výzdobné techniky, pozornost je tedy věnována jednotlivým typům dekorů na malbách a sochách, způsobu jejich provedení i jejich výtvarné formě. Projekt je v pořadí druhou výstavou, pořádanou v rámci dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy a navazuje na výstavu Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze.

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

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

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

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


DOPROVODNÝ PROGRAM 

SO 16. 12. 
10.30–12.30 
Víkend: Hudba času adventního
Hudebně-výtvarný pořad pro rodiče a děti 6-13 let 
Anežský klášter ožije středověkou vánoční hudbou v podání vokálně-instrumentálního souboru Solideo. Během koncertního vystoupení se dozvíte mnoho zajímavého a prohlédnete si zblízka dobové hudební nástroje. A pokud nevíte, co jsou roráty, gregoriánský chorál nebo fidula a krummhorn, v galerii vás čeká vánoční pátrací hra pro celou rodinu. A možná si i malý hudební nástroj vyrobíme…
Cena: 100 Kč / 1 os. / Bez rezervace

SO 16. 12. 
14.30–16.30 
Víkend: Hudba času adventního
Hudebně-výtvarný pořad pro rodiče a děti 6-13 let 
Anežský klášter ožije středověkou vánoční hudbou v podání vokálně-instrumentálního souboru Solideo. Během koncertního vystoupení se dozvíte mnoho zajímavého a prohlédnete si zblízka dobové hudební nástroje. A pokud nevíte, co jsou roráty, gregoriánský chorál nebo fidula a krummhorn, v galerii vás čeká vánoční pátrací hra pro celou rodinu. A možná si i malý hudební nástroj vyrobíme…
Cena: 100 Kč / 1 os. / Bez rezervace

__________________________________________________________________________

Schwarzenberský palác

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

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

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

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

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

Barokní umělecké řemeslo 
Ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.


DOPROVODNÝ PROGRAM 

SO 9.12. 11.00 Andrea Steckerová - Petr Brandl. Dílo malíře, příběh bohéma. Přednáška s dataprojekcí v rámci cyklu Mistři evropské malby
Cena: 120Kč/80Kč

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

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

__________________________________________________________________________

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

VÝSTAVY
Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena
Termín: 26. 9. 2017 – 8. 1. 2018
Obraz sv. Heleny Národní galerie zakoupila v roce 2015 z pražské aukční síně, kam se dostal ze soukromého majetku ve Španělsku. Autorem díla je významný malíř historických scén a portrétů Jan Salomonsz de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amsterdam), syn malíře Salomona de Braye.

Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty
Termín: 13. 10. 2017 – 4. 3. 2018
České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšířují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka 
Ve třech podlažích paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do začátku 19. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství –Dürer, Cranach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo van Dyck.


DOPROVODNÝ PROGRAM

ČT 7. 12. 
16.30
Lenka Vaňková – Renesanční maličkosti 
Drobnosti ze světa renesančního člověka, které jej provázely během života: módní doplňky a šperky na renesančních portrétech, proměny úpravy vlasů, vousů nebo make-upu v průběhu renesance. Rituály a etiketa spojené právě s těmito "maličkostmi".
Přednáška s dataprojekcí včetně prohlídky výstavy
Cena: 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 120 minut

ÚT 12. 12.
15.30	
Zaostřeno na umění 2017/2018: Renesanční portrét
komentovaná prohlídka výstavy, přednášející Markéta Ježková 
		R
17.30	
Zaostřeno na umění 2017/2018: Renesanční portrét
komentovaná prohlídka výstavy, přednášející Markéta Ježková 

ST 13. 12.
16.00	
Zaostřeno na umění 2017/2018: Renesanční portrét
komentovaná prohlídka výstavy, přednášející Markéta Ježková		R

ČT 14. 12. 
16.30
Vendulka Otavská – Restaurování oděvů Markéty Františky z Dietrichsteina a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkowicz 
Fotodokumentace stavu dochovaných textilních součástí hrobové výbavy z kostela sv. Václava v Mikulově před restaurováním i po něm, doplněná informacemi o textiliích použitých k jejich výrobě a o způsobu provedeného restaurování
Přednáška s dataprojekcí včetně prohlídky výstavy
Cena: 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 120 minut 


__________________________________________________________________________


Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 220 397 211 
Otevírací doba: sbírková expozice otevřena denně mimo pondělí 10.00–18.00
Vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč / snížené 80 Kč 

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění Asie
Expozice představuje nejvýznamnější soubory asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze, k nimž patří archaické čínské umění, buddhistické sochařství, tibetské obrazy a plastiky, umělecké památky z Indie a jihovýchodní Asie, čínská a japonská keramika, čínská i japonská malba a grafika nebo díla pocházející z islámské kulturní oblasti.

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

Loučení s Asií
Termín: 5. 12. 2017 – 25. 2. 2018
Využijte poslední příležitosti prohlédnout si nejzajímavější díla asijského umění v paláci Kinských. Expozice Umění Asie se definitivně uzavře 25. února příštího roku, a proto jsme pro vás v rámci zimní obměny připravili speciální výběr malířských a grafických děl. Zahrnuje ukázky tvorby nejslavnějších čínských malířů 20. století Čchi Paj-š’e, Li Kche-žana nebo Sü Pej-chunga i indické miniatury 18. století. Z japonského umění se představí rané dřevořezy, současné kaligrafie, cyklus „Kniha vějířů“ a jako dílo sezóny, nově získaná laková plaketa s portrétem Jeana Domata.

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne
Termín: 1. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Projekt přiblíží veřejnosti šíři žánrové malby významného představitele domácího rokoka, od jehož narození uplyne 4. prosince 300 let. Mimořádně bohatý repertoár námětů odráží nejrůznější inspirační zdroje Grundovy tvorby, které budou rovněž výběrově představeny pro návštěvníkovo srovnání. Výstavu doplní ukázky dobového užitého umění a grafiky Jana Jiřího Balzera, které dokládají oblibu Grundových děl.

DOPROVODNÝ PROGRAM
SO 9. 12. 
15.00 
Dekor a módní trendy v období Edo
Japonské tradiční a exportní umění období Edo (17.–19. století). Komentovaná prohlídka v expozici Umění Asie s kurátorkou Janou Ryndovou.
Cena: 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 45 minut

NE 10. 12. 
15.00–17.00  
Malá taneční dílna 14+ 
Vede Andrea Steckerová
Taneční workshop k výstavě N. Grunda
Cena: 150Kč / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: taneční sál ve 2. patře
Rezervace nutná: sp.educ@ngprague.cz


SO 16. 12. 
15.00
Komentovaná prohlídka výstavy Norbert Grund 
s kurátorkou Marcelou Vondráčkovou
Cena: 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut
Místo setkání: výstavní sál 2. patro

SO 16.12. 
10.30–17.30 
Ušlechtilé zábavy
Grafická dílna vztahující se k výstavě N. Grunda.
Lektoři: D. Sedláková, A. Kingham
Cena 600Kč/osoba
Rezervace nutná: sp.educ@ngprague.cz

ST 27. 12. 
16.30 
Komentovaná prohlídky výstavy Norberta Grunda 
s Alenou Kingham 
Cena: 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut
Místo setkání: výstavní sál 2. patro

ČT 28. 12. 
13.00–17.00 
Ve znamení múz
Otevřený ateliér pro děti a rodiče v tanečním sále i na výstavě N. Grunda
Zdarma k platné vstupence

PÁ 29. 12. 
13.00–17.00 
Ve znamení múz
Otevřený ateliér pro děti a rodiče v tanečním sále i na výstavě N. Grunda
Zdarma k platné vstupence

__________________________________________________________________________

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

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

VÝSTAVA
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
Termín: 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018
V roce 2017 uplynulo 470 let od doby, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech, aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie. V témže roce si připomínáme i výročí 450 let, kdy se arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Významná jubilea se stala podnětem k uspořádání rozsáhlé výstavy Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst na zámku Ambras v Innsbrucku, a následné výstavy v Národní galerii v Praze. Obě vznikají ve spolupráci Kunsthistorisches Museum Wien s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

DOPROVODNÝ PROGRAM

SO 2. 12. 
11.00  
Vycházka do letohrádku hvězda
Pojďte s námi na prohlídku unikátní stavby, kterou nám může závidět svět. Průvodcem nám budou autoři obsáhlé publikace Hvězda. Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu – Ivan Prokop Muchka a Sylva Dobalová.
Cena: 120 Kč / 90 Kč / Doba trvání: 90–120 min. / Rezervace nutná / Sraz s účastníky před letohrádkem

NE 3. 12. 
15.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský 
s lektorkou Alenou Kingham
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut

ČT 7. 12. 
16.30 
Zbroj ve sbírce Ferdinanda II. Tyrolského. Komentovaná prohlídka výstavy se Stanislavem Hrbatým
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut

NE 17. 12. 
15.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský 
s kurátorkou a autorkou Blankou Kubíkovou
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut

NE 17. 12. 
14.00–16.00 
Víkendová dílna pro děti a rodiče
(děti 6–13 let)
Vladař, architekt a milovník umění Ferdinand II. Vás zve do svých služeb. Přispějte do sbírky kuriozit svým dílem.
Cena: 90 Kč / 1 os. / Rezervace nutná


NE 28. 12. 
16.30 
Komentovaná prohlídka výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský 
s lektorkou Alenou Kingham
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut

__________________________________________________________________________


Salmovský palác

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

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

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

__________________________________________________________________________


Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 122 
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10.00–18.00
Bezbariérový vstup
Vstupné do sbírkové expozice: základní 250 Kč / snížené 150 Kč

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

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

Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu
Termín: 19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Výstava se zabývá opominutými souvislostmi mezi kulturní a politickou renesancí, jež probíhala v šedesátých letech v Československu, a projektem dekolonizace. Dočasná přítomnost studentů z takzvaného Třetího světa tu slouží jako rámec k přehodnocení událostí, jež jsou klíčové pro naši kulturní identitu.

StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
Termín: 19. 10. 2017 – 10. 12. 2017
Národní galerie v Praze hostí již potřetí StartPoint 2017 – Cenu pro diplomanty evropských uměleckých škol. Během patnácti let existence se StartPoint vyvinul v nejrozsáhlejší celoevropskou cenu mapující nastupující umělecké talenty. Z diplomantů z 39 uměleckých škol ze 17 evropských zemí vybral tým expertů pro výstavu kolem dvaceti nejvýraznějších umělců.

Julian Rosefeldt: Manifesto
Termín: 19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Třináctikanálová filmová instalace Manifesto skládá poctu dojemné tradici a literární kráse uměleckých manifestů a zamýšlí se nad rolí umělce v dnešní společnosti. Australská herečka Cate Blanchett se v rámci tohoto „manifestu manifestů“, který je pojímán jako „výzva k akci“, převtěluje do třinácti různých postav, včetně učitelky, loutkoherečky, zprávařky, dělnice a bezdomovkyně, a proslulým i méně známým výrokům dává v nečekaných souvislostech nové, dramatické vyznění.

Introducing Pedro Henriques: Půst
Termín: 19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Dílo Pedra Henriquese se pohybuje mezi vytvářením obrazu a objektu a často obývá jakýsi dvou a půl dimenzionální prostor, jehož percepce je nedefinované a nejednoznačné povahy.

Kosmická architektura Jana Konůpka
Termín: 5. 12. 2017 – 11. 3. 2018
Kabinet představí akvarely a uhlové kresby z let 1926-46 Jana Konůpka věnované architektonickým vizím, abstrahovaným kompozicím vesmírných a snových „měst.“ Navážeme tak na cyklus kabinetů věnovaných možnostem architektonické kresby.

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století. Součástí expozice je také sbírka francouzského umění 19. a 20. století a expozice zahraničního umění 20. století.

DOPROVODNÝ PROGRAM 
PÁ 1. 12.
15:08
Vlak kultury Praha–Dresden
DD → PRG: Anna Mateur
Interaktivní jízda z Drážďan do Prahy se zpěvačkou, textařkou, herečkou a umělkyní Annou Mateur „Orakelmateur“ (proběhne v německém jazyce).

SO 2. 12. 
10:28
Vlak kultury Praha–Dresden
PRG → DD: Kateřina Šedá
Vlakem kultury z Prahy do Drážďan s Kateřinou Šedou!

11.00–16.20	
Základy dějin umění 2017/2018			R   
expozice v Anežském klášteře

12:00–00:00
#LutherLenin
Co spojuje Luthera, Lenina a „hashtag"? Co mají společného spouštěcí události reformace, události Říjnové revoluce a naše dnešní doba, vyznačující se převratnými změnami v oblasti digitálních komunikačních médií?
Studio Hrdinů 

NE 3. 12.
10.15–17.15	
Portrét a figura podle mistrů 7
výtvarný kurz pro studenty a dospělé		R

14.00–16.30	
Víkend: Objev cestu manifestů 
dílna pro rodiče a děti 4–12 let k výstavě Julian Rosefeldt: Manifesto s Idou Muráňovou a Hanou Dočkalovou

NE 3. 12.
15.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Manifesto včetně vybraných uměleckých děl ze stálé expozice moderního a současného umění 
s galerijní pedagožkou Alicí Němcovou


ÚT 5.12.
15.30–17.30 
Ateliéry pro mladé 10–16 let		R

15.30	
Zaostřeno na umění 2017/2018 
Zázraky a kuriozity: budování sbírek a způsoby jejich vystavování v renesanci, přednáška s obrazovou prezentací	R

17.30	
Zaostřeno na umění 2017/2018
Zázraky a kuriozity: budování sbírek a způsoby jejich vystavování v renesanci, přednáška s obrazovou prezentací		R

ST 6. 12. 
15.30–17.00	
Ateliéry pro děti 6–8 let			R

15.30–16.45	
Ne jen neon 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Zdeňka Pešánka s Klárou Huškovou Smyckovou a Idou Muráňovou

16.00	
Zaostřeno na umění 2017/2018
Zázraky a kuriozity: budování sbírek a způsoby jejich vystavování v renesanci
přednáška s obrazovou prezentací		R

ČT 7. 12. 
10.15–11.30	
Ne jen neon 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Zdeňka Pešánka s Klárou Huškovou Smyckovou a Idou Muráňovou

15.30–17.00	
Ateliéry pro děti 8–10 let			R

15.30–16.45	
Ne jen neon 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Zdeňka Pešánka s Klárou Huškovou Smyckovou a Idou Muráňovou

16.00	
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: Exprese od Karla Myslbeka k Bohumilu Kubištovi, komentovaná prohlídka		R

SO  9.12.     
15.00–18.00
Dernisáž výstavy Startpoint

NE 10. 12.
10.15–17.15	
Portrét a figura podle mistrů 7
výtvarný kurz pro studenty a dospělé		R

10.30–13.50	
Neděle s uměním 2017/2018			R

10. 00–18.00 
Mezinárodní den lidských práv 
K výstavě Aj Wej-wej. Zákon cesty
Společné pečení vánočního pečiva v spolupráci s migranty žijícími v ČR a povídání o lidských právech. Ve spolupráci s HateFree Culture a InBáze. Vstup zdarma.

ÚT  12.12.
15.30–17.30	
Ateliéry pro mladé 10–16 let			R		

ST 13. 12. 
15.30—17.00	
Ateliéry pro děti 6 – 8 let				R

15.30–16.45	
Žába s deštníkem 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Karla Apella s Michaelou Trpišovskou

ČT 14. 12. 
10.15–11.30	
Žába s deštníkem 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Karla Apella s Michaelou Trpišovskou

15.30—17.00	
Ateliéry pro děti 8 – 10 let				R

15.30–16.45	
Žába s deštníkem 
Herna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–5 let k dílům Karla Apella s Michaelou Trpišovskou

16.00	
Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze: Francouzská sbírka od Pabla Picassa k Marcu Chagallovi
komentovaná prohlídka				R

17.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu
s kurátorkou výstavy Terezou Stejskalovou

18.00 
Zapomenutý internacionalismus 
diskuse k výstavě Biafra ducha a křest publikace Filmaři všech zemí, spojte se!

SO 16. 12. 
11.00 – 16.20	
Základy dějin umění 2017/2018

ÚT  19. 12.
15.30–17.30	
Ateliéry pro děti 10–16 let				R

ST 20. 12. 
15.30—17.00	
Ateliéry pro děti 6 – 8 let				R

ČT 21. 12. 
15.30—17.00	
Ateliéry pro děti 8 – 10 let 				R

UT 26. 12.
15.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Manifesto včetně vybraných uměleckých děl ze stálé expozice moderního a současného umění 
s galerijní pedagožkou Alicí Němcovou

