NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

PROGRAM SRPEN 2018

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

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

Klášter sv. Anežky České

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

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
Termín: 14. 12. 2017 – 26. 8. 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 Praha.

Richard Wientzek: Kresby
Termín: 19. 5. – 19. 8. 2018
Průřez kreslířským dílem německého umělce Richarda Wientzeka (*1970) nachází vhodný výstavní prostor v místnostech klauzury Anežského kláštera. Richard Wientzek nazývá svá zátiší „světskými zbožnými obrázky“, čímž zdůrazňuje propojení se středověkou formou obrazu, u níž intenzivní prohlížení bylo zdrojem náboženského povznesení mysli.

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

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

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

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

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

DOPROVODNÝ PROGRAM  
St 1. 8.
18.00–19.30 Třetí tělo
Experimentální dílna zaměřená na naše prožívání druhého člověka, při níž budeme se studentem AVU Matyášem Grimmichem formou cvičení a her zkoumat svoje vnímání a prostor kolem sebe. Počet míst je omezen, rezervace na: m.grimmich@gmail.com.

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Evropské filmové léto s Kreativní Evropou a cenou Lux
Valeska Grisebachová / Western (Německo 2017 / 119 min)
Stejně jako v roce 2016 natočila i v roce 2017 bezkonkurenčně nejlepší německý snímek roku žena. Po Maren Adeové a jejím Toni Erdmannovi přichází Valeska Grisebachová se svým filmem Western (mj. Velká cena poroty MFF v Seville).

Čt 2. 8. 
7.30–8.30 Jóga

19.30 MHF PRAHA, KLASIKA..
6. letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga. Slavnostní koncert k výročí republiky s hosty ze Španělska a Chorvatska.

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Evropské filmové léto s Kreativní Evropou a cenou Lux
Kristina Grozeva, Petar Valčanov / Sláva (Bulharsko / Řecko 2016 / 101 min)
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na kolejích obrovské množství peněz, rozhodne se celý obnos vrátit na policii. Netuší však, jak fatální soukolí událostí tímto bohulibým činem dává do pohybu.

Út 7. 8.
18.00–19.00 Jóga

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Oldřich Lipský / Limonádový Joe aneb Koňská opera
ČSR 1964 / 93 min. / Dokonalý pistolník Limonádový Joe v nestárnoucí novátorské komedii Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečky. 

St 8. 8.
18.00-19.30 Jak rozproudit lymfu
Workshop s instruktorem Tai-chi & Qigong Ivanem Trebichavským, na kterém si prakticky ukážeme, jak si sami můžeme pomoci zlepšit cyrkulaci naší lymfy, což vede k detoxikaci, zlepšení imunity, zrychlení metabolismu či snižování otoků.

Čt 9. 8. 
7.30–8.30 Jóga

17.30, 19.00 Paměť pro středně pokročilé
Multimediální divadelní procházka po stopách asanované chudinské čtvrti. Pomocí hydrofonu uslyšíme nejen Vltavu, ale i místního vodníka, budeme cestovat staletími, a přece provázet po přítomnosti. Provádí Max Hutar, zvuk: Ian Mikyska, dramaturgie: Zuzana Šklíbová. Rezervace: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha za zapůjčení průvodcovského systému: 30 Kč.

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Petr Marek / Láska shora (ČR 2002 / 98 min)
Podivuhodná procházka po cestách mysli.

Ne 12. 8.
14:30, 16.30 Procházka po anežsko-haštalské čtvrti 
Prozkoumejte s Maxem Hutarem bývalou chudinskou čtvrt včetně její architektury, bývalých pohřebišť, vazeb na klášter a na literaturu Jaroslava Foglara, Karla Hynka Máchy, Gézy Včeličky a Františka Langera. Kapacita je omezena, registrujte se prosím bezplatně na: prohlidky.prahy@email.cz.

16:00–18.30 Za tajemstvím Františku
Pátrací hra pro družstva o třech až sedmi hráčích ve věku 10-16 let. Vontové Františku Vás zvou na třetí ze čtyř her, na všechny úspěšné pátrače čeká drobná odměna. Bližší informace o hře a registraci najdete na www.ngprague.cz/anezkalive a https://zatajemstvimfrantisku.stinadla.cz/.  


Út 14. 8.
18.00–19.00 Jóga

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Pásmo filmů Jana Švankmajera / 80 min
Pásmo krátkých filmů jednoho z nejoriginálnějších a nejinspirativnějších současných umělců. Jan Švankmajer baví i znepokojuje filmové publikum již od poloviny 60. let 20. století. Jeho tvůrčí mnohostrannost i popularita se vymyká hranicím filmu.

St 15. 8.
19.30 MHF PRAHA, KLASIKA..
Ke 100 letům výročí republiky Bedřich Smetana – Má vlast. Academia Filarmonica Bohemia, dirigent Jiří Havlík.

Čt 16. 8. 
7.30-8.30 Jóga

17.00–22.00 MHF PRAHA, KLASIKA..
Slavnostní závěr Mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. Koncertní program „SUPERHORN“ 2018. Promenády komorních souborů, koncert mladých sólistů, orchestrální koncert, TBSK Symphony Orchestra Tokyo a společné vystoupení se všemi hornisty Hornclass (Čarostřelec).

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Karel Lamač / Bílý ráj (ČSR 1924 / 68 min)
Film jednoho z nejvýraznějších tvůrčích týmů počátků československé kinematografie (Lamač, Heller, Ondráková) s živým hudebním doprovodem Tomáše Vtípila.

Ne 19. 8.
13.30, 15.00, 17.00, 18.30 Paměť pro středně pokročilé
Multimediální divadelní procházka po stopách asanované chudinské čtvrti. Rezervace: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha: 30 Kč.

19.30 Vladivojna La Chia
Speciální koncert věnovaný ruské básnířce Anně Barkovové. Během večera zazní jak písně z alba 8 hlav šílenství, tak nově zhudebněné básně Barkovové v podání Vladivojny La Chia, ale i jejích vzácných hostů. Úryvky z tvorby básnířky přečte herečka Simona Babčáková.

Út 21. 8.
18.00–19.00 Jóga

St 22. 8.
16.30 Očím na odiv
Komentovaná prohlídka výstavy se Štěpánkou Chlumskou
Bez rezervace / Cena: 80/50 Kč (zahrnuje vstupné i odborný výklad)

18.00 Prázdné domy v okolí Anežky
Beseda a komentovaná vycházka po prázdných domech v okolí Anežského kláštera s aktivistou Petrem Zemanem (Prázdné domy).

19.00 Ester Kočičková a Moody Cat Band
Standardy česky a nestandardně. Ester Kočičková je proslulá svou obsesí otextovávat, přetextovávat a následně interpretovat kde co. Tentokrát si vzala na paškál ty nejznámější, nejkrásnější i nejotravnější jazzové písně, a tak se můžete těšit na jakousi „Voničku jazzových standardů s místy až šansonovou interpretací a hlubokými pointami“, ale taky na pár žánrových odskoků úplně jinam.

Čt 23. 8.
7.30–8.30 Jóga

18.00–19.00 Anežkatour
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker. Během hodiny vám představí pozoruhodná místa, ale také nejrůznější zákoutí, jejichž význam nemusí být na první pohled patrný. Připomene překvapující změny areálu a oživí často dramatické příběhy obyvatel či uživatelů kláštera v průběhu staletí až do současnosti.

Ne 26. 8.
13.30, 15.00, 17.00, 18.30 Paměť pro středně pokročilé
Multimediální divadelní procházka po stopách asanované chudinské čtvrti. Rezervace: prohlidky.prahy@email.cz, nevratná záloha: 30 Kč.

Út 28. 8.
18.00–19.00 Jóga

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Komentované pásmo digitalizovaných filmů Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce na jejich kompletaci a porovnání. Hudební doprovod k filmovému pásmu vytvořil Jan Burian mladší.

St 29. 8.
18.00–19.00 Anežkatour
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker. Během hodiny vám představí pozoruhodná místa, ale také nejrůznější zákoutí, jejichž význam nemusí být na první pohled patrný. Připomene překvapující změny areálu a oživí často dramatické příběhy obyvatel či uživatelů kláštera v průběhu staletí až do současnosti.

Čt 30. 8.
7.30-8.30 Jóga

18.00-19.00 Anežkatour
Anežským klášterem a zahradami vás provede performer a režisér Philipp Schenker.

21.00 Letní kino NFA Anežka LIVE!!
Ivan Passer / Intimní osvětlení (ČSR 1965 / 70 min)
Křehký skvost české nové vlny. Poslední snímek, který Ivan Passer vytvořil před svým odchodem na Západ.

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

Schwarzenberský palác

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


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

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

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

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

DOPROVODNÝ PROGRAM  
Čt 9. 8.
17.30 Hradčanské paláce – místo, kde se propojuje čas i umění
Co vše můžeme vidět ze zahrady Salmovského paláce a z terasy paláce Schwarzenberského? Které další významné domy, paláce i sochařská díla najdeme v nejbližším okolí? Přijďte na místa, kam často upíráme své pohledy. Průvodkyní nám bude historička umění Jarmila Škochová.
Místo setkání: vstupní hala Schwarzenberského paláce 
Vstupné: zdarma

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

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

__________________________________________________________________________

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

VÝSTAVY
Hynek Martinec: Cesta na Island
Termín: 26. 4. 2018 – 26. 8. 2018
Soubor obrazů Hynka Martince je ilustrací konceptuálně formulované hříčky, založené na fiktivní historce o pokusu postavit v první polovině 18. století na Islandu barokní katedrálu a vyzdobit ji obrazy.  K. I. Dientzenhofer katedrálu nakonec nepostavil, ale údajně zachovaný soubor obrazů určený pro Island je předmětem této výstavy. Přibližně třicet obrazů a kreseb je tematicky svázáno s mnoha konkrétními díly barokní sbírky Národní galerie Praha.

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

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

__________________________________________________________________________

Palác Kinských

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

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

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

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Ne 5. 8.
15.00 Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s galerijní pedagožkou Markétou Čejkovou				R

St 8. 8.
16:30	Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s historičkou umění a asistentkou kurátorek výstavy Adélou Procházkovou v anglickém jazyce		R

St 15. 8.
17.30	Eva Krátká – Jiří Kolář a okruh umělců vizuální poezie
přednáška

Út 21. 8. 
Den volného vstupu 
15.00 Komentovaná prohlídka – Jiří Kolář: Úšklebek století 
s historičkou umění Alicí Němcovou			R

16.30 Já zírám jen a zachovávám klid (ruská okupace v české písni) 
Srpen 1968 byl posledním historickým datem, na které česká společnost reagovala písněmi. Po padesáti letech se zdá, že je čas opět si je spolu s dalšími svědectvími osvěžit v paměti. 
U klavíru zpívají Barbora Šupová, Markéta Potužáková a Přemysl Rut. 		R

St 29. 8. 
18.00 Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Kolář: Úšklebek století s kurátorkou Milenou Kalinovskou a historikem umění Mariusem Winzelerem. 		R


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

Salmovský palác

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

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

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

__________________________________________________________________________

Veletržní palác

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Momentálně uzavřena v 1., 2. a 3. patře. Ve 4. patře je expozice přístupná. Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. století proběhne dne 28. října 2018 v návaznosti na oslavy stého výročí od založení Československa.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Po 20. 8. – Pá 24. 8. 
10.00–16.00 Galerie jako jeviště
letní ateliér pro 14+ let, odborné vedení: Jana Machalíková, Barbora Šupová	R 
Cena: 2 300 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy) / Rezervace: nutná

Čt 30. 8. 
15.00–16.00
Prezentace work in progress ve spolupráci se Se.s.ta a Residence s coachingem 
Vstup zdarma 


