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Výtvarné dílny umožňují výjimečná setkání s originálními díly českého,
evropského a asijského umění od starověku po současnost a nabízejí
nejen inspiraci k přemýšlení, ale i zážitek z vlastní tvorby. 

Změna programu vyhrazena. 

V ceně je zahrnuto vstupné, poplatek za lektorské služby a veškerý výtvarný materiál, 
pokud není uvedeno jinak.



SO 8. 9. 14:00—16:00 (rodiny s dětmi od 8 let a senioři) v paláci Kinských
KIKU NO SEKKU, JAPONSKÝ SVÁTEK CHRYZANTÉM — DÍLNA ŠKOLY IKENOBO

Svátek, který připadá na 9. den 9. měsíce lunárního kalendáře, oslavíme aranžováním chryzantém ve free 
stylu pod vedením ing. Inky Truxové.

Přineseme si asi 5 různých druhů řezaných chryzantém, větévky keřů či stromů a jiný doplňkový rostlin-
ný materiál (kenzan, kovový ježek) — ti, kdo ho mají, zahradnické nůžky. Rezervace nutná. Cena: 120 Kč 
za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

VYPRÁVĚNÍ O SVATÉ LUDMILE A VÁCLAVOVI

Jak si představovali barokní umělci naše patrony svatou Ludmilu a jejího vnuka svatého Václava? Přijďte je 
s námi společně hledat a poslechnout si jejich životní příběhy. V dílně si pohrajeme s malbou na hedvábí 
a vytvoříme barevné fantazie pro šál sv. Ludmily či praporec sv. Václava. 

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto 
údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.
Cena: 90 Kč / 1 osoba. Místo setkání: ateliér ve 2. patře. 

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

NE 16. 9. 10:30—12:30 (děti 6—9 let)
    14:00—16:00 (děti 10—15 let) ve Schwarzenberském paláci

ČT 20. 9. 16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
RAJKY 

Žánr čínského malířství nazývaný „květiny a ptáci“ představuje různé druhy rostlinstva, ptactva a drobných 
živočichů. Malíři ptáky často chovali, aby je mohli co nejpřesněji zachytit ve svých dílech. Rajští ptáci byli ob-
líbení především pro své červené zbarvení těla a krásné peří. Ve výtvarném umění představovali blahopřejné 
a šťastné symboly. Rajky ztvárníme tušovou malbou. 

Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

KAMENÍKEM MATĚJE REJSKA

Výtvarná dílna pro děti a rodiče bude tentokrát netradičně spojena s prohlídkou jedné z nejvýznamnějších 
dominant středověké Prahy a památek jagellonského stavitelství — Prašné brány. Nahlédneme do provozu 
kamenické dílny a alespoň na okamžik se staneme její součástí. Jakožto tovaryši proslulého stavitele Matěje 
Rejska pomůžeme svému mistrovi v jejím budování. (Dílna se koná v rámci projektu Europa Jagellonica.)

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Cena: 90 Kč / 1 osoba. Místo setkání: Prašná brána.

Informace na sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237).

SO 29. 9. 10:00—12:30 (děti 6—9 let) 
    14:30—17:00 (děti 10—14 let) v klášteře sv. Anežky České 



SO 6. 10.  14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Valdštejnské jízdárně

TEMNÉ SVĚTLO (K VÝSTAVĚ JAKUBA SCHIKANEDERA)

Jak moc ovlivní atmosféru obrazu zachycené světlo? Malíř potemnělých uliček a zákoutí města Pražského 
Jakub Schikaneder se nad touto otázkou dozajista zamýšlel. I my budeme zkoumat různé zdroje světla a vy-
voláme atmosféru temnou, veselou nebo romantickou. 

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let. 

Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

MEZI SOCHOU A OBRAZEM

V říjnové dílně se budeme věnovat jedné ze základních forem sochařství — reliéfu. Prozkoumáme rozdíly vý-
tvarného vyjádření v prostoru a ploše, zjistíme, nakolik se jednotlivé umělecké disciplíny prostupují, jak je se 
sochařstvím propojena grafika i malba.
Námětem pro naší tvorbu v ateliéru bude příběh sv. Rocha a inspirací dílo řezbářského mistra 17. století.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto 
údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon. Cena: 80 Kč za osobu. Místo 
setkání: ateliér ve 2. patře. 

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

NE 7. 10.  10:30—12:30 (děti 6—9 let)
     14:00—16:00 (děti 10—15 let) ve Schwarzenberském paláci

ČT 11. 10. 16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
CVRČCI — ODVÁŽNÍ ZÁPASNÍCI I ZPĚVÁCI

V Číně se od dávných dob chovali drobní domácí živočichové. K oblíbeným patřili různé druhy cvrčků, kteří žili 
v malých klíckách a bavili své majitele svým zpěvem nebo zápasy. Motiv cvrčků zachytíme akvarelem s gestic-
kými prvky. Přineseme si akvarelové štětce různých velikostí. Akvarelový papír zakoupíte v ateliéru. 

Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

SO 13. 10. 14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Veletržním paláci 
POLAPIT SÍTÍ (K VÝSTAVĚ AMALIE GIACOMINIOVÉ)

Přijďte se nechat chytit do sítě. Inspirováni dílem Amalie Giacominiové budeme modelovat prostor a zakřivo-
vat plochu pomocí rovnoběžných i vzájemně propletených linií. Vytvoříme velikou prostorovou síť, již budeme 
moci interaktivně přetvářet. Prozkoumáme i prostor zachycený do sítě v menším měřítku. Mřížka sítě nemusí 
být jen pravidelná, každý si bude moci vytvořit vlastní strukturu. Za pomoci provázků, gumiček, ale i pravítka 
se necháme vplést do sítě vlastní fantazie.

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let. 
Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.



SO 20. 10. 14:00—16:00 (rodiny s dětmi od 8 let a senioři) v paláci Kinských
DUCH ŽLUTÉHO TYGRA 

Žlutý tygr je ve Vietnamu symbolem středu, země a světa lidí. Inspirováni kolorovaným dřevořezem z hanoj-
ských dílen Hang Trong z poloviny 20. století vytvoříme linorytem vlastní obraz tygra. 

Přineseme si: velmi tenký lihový černý fix, rydla na linoryt (nemáte-li, rádi zapůjčíme) 20 Kč na materiál 
(matrice, barva, speciální papír na tisk). Rezervace nutná. Cena: 120 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, 
ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

ČT 25. 10. 16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
GRANÁTOVÉ JABLKO — SYMBOL POČETNÉHO POTOMSTVA

Granátové jablko se díky množství semínek řadí k čínským symbolům spojených s plodností a narozením mno-
ha potomků. Jeho zobrazení je proto oblíbený dárek pro novomanžele. Téma ztvárníme kolorovanou kresbou 
a koláží. 

Přineseme si malé zbytky různého balicího barevného papíru. Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. 
Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

SO 3. 11.  14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Veletržním paláci 
„SITE SPECIFIC“ 

Otevřený ateliér navazuje na dílo a výstavu Dominika Langa, současného umělce, který reprezentoval Českou 
republiku na bienále v Benátkách 2011 svou instalací Spící město. 

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let. 
Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

ČT 8. 11.  16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
PROMĚNY LOTOSU

Lotos je květina léta, díky velkému počtu semínek spojená s množstvím potomků. V buddhismu symbolizuje 
čistotu a neposkvrněnost, neboť vyrůstává z bahna, ale krásně bíle kvete. Poupě, rozvitý a odkvetlý květ před-
stavují jednotlivé životní fáze. Motiv zpracujeme na základě šablon čínského manuálu při společné dílenské 
práci do formátu příručního svitku. 

Přineseme si akvarelové štětce. Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.



SO 10. 11. 14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Veletržním paláci 
S VĚTREM O ZÁVOD (K VÝSTAVĚ THEODORA PIŠTĚKA)

Umělec Theodor Pištěk dokázal propojit své dvě vášně — malbu a automobily. Vznikla tak rozměrná plátna 
plná kol, závodníků, silnice, ubíhající krajiny. Vše je zachyceno naprosto dokonale do posledních detailů. 
Pojďte s námi vytvořit rozměrnou malbu nejen nablýskaných vozů. 

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let. 
Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

VÁCLAV HOLLAR: ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

Přijďte zjistit do grafického kabinetu ve Schwarzenberském paláci, jak ztvárnil oblíbený námět čtyř ročních 
období věhlasný grafik Václav Hollar. Seznámíme se s různými variantami zobrazení cyklu. Čtyři roční období 
nás budou provázet i v ateliéru, kde si vyzkoušíme kombinaci grafických technik.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto 
údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon. Cena: 80 Kč za osobu. Místo 
setkání: ateliér ve 2. patře. 

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

SO 17. 11. 10:30—12:30 (děti 6—9 let)
     14:00—16:00 (děti 10—15 let) 
NE 18. 11. 10:30—12:30 (děti 6—15 let) ve Schwarzenberském paláci

ČT 22. 11. 16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
TAJEMSTVÍ ČÍNSKÉ KUCHYNĚ

Číňané dokáží v kuchyni zázraky a umějí zpracovat úplně vše, od zeleniny po různé drobné živočichy. Setká-
ní s Čchi Paj-š´ovou malbou první poloviny 20. století, nazvanou Čínské zelí, bude inspirací k vlastní tušové 
malbě.

Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.



PODZIM STŘEDOVĚKU

Objevování krásy a bohatství uměleckých pokladů v klášteře sv. Anežky České nás tentokrát zavede do období 
zvaného též „podzim středověku“. Přesvědčíme se o tom, že navzdory všem představám si pestrost stře-
dověku v ničem nezadala s barevností opravdového podzimu. Vždyť podzim není jen doba odcházení léta, 
ale především období zrání a sklizně sladkých plodů. Víte například, jaké ovoce měli rádi lidé ve středověku? 
Podzimní motivy skrývající se v jednotlivých dílech se stanou inspirací při výtvarné práci v ateliéru.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Cena: 80 Kč / 1 osoba. Místo setkání: pokladna 
Anežského kláštera.

Informace na sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237).

SO 24. 11. 10:30—12:30 (děti 6—9 let) 
     14:30—16:30 (děti 10—14 let) v klášteře sv. Anežky České 

SO 24. 11. 14:00—16:00 (rodiny s dětmi od 8 let a senioři) v paláci Kinských
VÝZDOBA PALÁCŮ A ALTÁNŮ  

Perští miniaturisté s oblibou umisťovali postavy a děj příběhů, jež ilustrovali, do víceplánového prostoru za-
hrad, altánů, letohrádků a paláců. Jejich architektura se otvírala pohledu diváka a umožňovala sledovat dění 
uvnitř i vně současně z několika rozdílných úhlů i v několika časových rovinách. Květiny palácových zahrad 
budou inspirací k tvorbě stylizované brože. 

Přineseme si: drobné korálky, jehlu, šperkařský materiál cca za 15 Kč zakoupíte v ateliéru. Rezervace nut-
ná. Cena: 120 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

SO 1. 12.  14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Valdštejnské jízdárně

KOUZLO STARÉ PRAHY (K VÝSTAVĚ JAKUBA SCHIKANEDERA)

Probádejte s námi křivolaké  uličky staré Prahy. Co se v nich skrývá za tajemství a jak se změnily v průběhu 
staletí? Z papíru vytvoříme malebné průjezdy, pasáže, rynky, dvorky i pavlačové domy. Staneme se architekty 
dávno zapomenutých míst, která se znovu probudí k životu.

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let. 

Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

ANDĚL Z OBRAZU

Prosincovým podvečerem nás bude provázet anděl, těší se na vás i další bytosti. Mikulášská dílna s nadílkou.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto 
údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon. Cena: 80 Kč za osobu. Místo 
setkání: ateliér ve 2. patře. 

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

ST 5. 12. 16:00—17:30 (děti 3—8 let) ve Schwarzenberském paláci



ČT 26. 12. 16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
BOROVICE — SYMBOL DLOUHOVĚKOSTI A ODOLNOSTI

Borovice patří vedle bambusu a slivoně mezi tři přátele zimy, tedy rostliny stále zelené či kvetoucí během 
zimního období. Pod borovicí často odpočívají čínští vzdělanci, strom doprovázený dalšími rostlinami nebo 
drobnými zvířaty představuje motiv blahopřejných obrazů k vysokým životním výročím. Větévku borovice 
zpracujeme otiskem a malbou. 

Přineseme si malou větévku borovice. Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro,
ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

SO 8. 12.  14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Veletržním paláci 
DÍLO DO OBÁLKY (K VÝSTAVĚ JIŘÍHO KOLÁŘE)

Podobně jako Jiří Kolář i my se vydáme se do světa, kde se slova proměňují v obrazy. Tam neplatí fyzikální 
zákony, pravidla si určuje jen naše imaginace. Zážitky z kolářovského světa zaznamenáme do dopisu. Komu 
zprávu pošleme, bude záležet jen na vás! Nebudeme používat slova, své představy přetavíme do kolážových 
obrazů.

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let.

Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

SO 15. 12. 14:00—16:00 (rodiny s dětmi od 8 let a senioři) v paláci Kinských
NECUKE

Necuke jakožto miniaturní vyřezávané závaží bylo původně připevněno ke šňůře, na jejímž druhém konci bylo 
přivázáno vícedílné pouzdro inró pro ukládání osobních pečetí nebo medikamentů. Ozdobné necuke byly spolu 
s inró elegantní doplňky, které se nosily zavěšené za pás obi. Inspirováni souborem necuke v expozici, napodo-
bíme drobná řezbářská díla modelováním v moduritu či obdobné hmotě se šelakovou povrchovou úpravou.

Přineseme si cca 20 Kč na materiál. Rezervace nutná. Cena: 120 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, 
ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Zastavme se v adventním čase a zaposlouchejme se do příběhu, který navzdory svému stáří nikdy nezevšední. 
Podívejme se na děje dávno minulé očima středověkých umělců a společně s nimi se zamysleme nad posel-
stvím Vánoc. Výtvarná práce v ateliéru se tentokrát ponese v duchu vánočních tradic.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Cena: 80 Kč / 1 osoba. Místo setkání: pokladna 
Anežského kláštera.

Informace na sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237).

SO 15. 12. 10:30—12:30 (děti 6—9 let) 
     14:30—16:30 (děti 9—13 let) v klášteře sv. Anežky České 



NE 16. 12. 10:30—12:30 (děti 6—9 let)
     14:00—16:00 (děti 10—15 let) ve Šternberském paláci
VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY

Vánoční motivy na obrazech starých mistrů budeme tentokrát hledat ve Šternberském paláci. 

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto 
údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Informace na ssueduc@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720, 233 081 721.

SO 5. 1.  14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Veletržním paláci 
V ROLI KOSTYMÉRA (K VÝSTAVĚ THEODORA PIŠTĚKA)

Co obnáší práce kostýmního výtvarníka? Theodor Pištěk se od padesátých let podílel na mnoha návrzích kostý-
mů pro film, divadlo i muzikál. V roce 1984 za Formanův film Amadeus získal Oskara. Zkuste si vytvořit vlast-
ní originální rukavici pro svou filmovou či divadelní postavu. Charakter vystihneme pomocí textilních barev 
a dalších materiálů.

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let.

Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

ČT 10. 1.  16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
JEŘÁB — SYMBOL DLOUHOVĚKOSTI, NESMRTELNOSTI A MOUDROSTI 

Jeřáb je blahopřejný symbol spojený s dlouhověkostí, je průvodcem nesmrtelných, kteří cestují na jeho kříd-
lech. Bílý jeřáb představuje zároveň moudrost. Motiv jeřába ztvárníme technikou barevného papírotisku. 

Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.

SO 12. 1.  14:00—16:30 (děti od 4 let) ve Veletržním paláci 
TAJEMSTVÍ TMY

Přes den jsou barvy zářivé a vše vidíme v jasných obrysech. Když nám však noc zahalí krajinu do tmy, začnou 
se objevovat i tajemství a skryté příběhy noci. Společně budeme nacházet příběhy plné lásky, které malbou 
zpodobíme v obrazech a lazurováním zahalíme do závoje tmy. Inspirací nám bude obraz Antonína Hudečka: 
Psýché.

Rezervace není nutná, ateliér navštivte kdykoli během konání dílny. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let.

Informace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.

NA VÝCHOD OD ZÁPADU

Obraz tzv. Madony březnické, který je součástí expozice středověkého umění v Anežském klášteře, se na 
první pohled od zbývajících děl odlišuje. Pokusíme se odpovědět na otázku, čím je tato jinakost způsobená, 
a vydáme se po stopách jeho zajímavé historie, která nás zavede směrem na východ. Společně zjistíme, jaký 
je rozdíl mezi západním deskovým obrazem a ikonou a nakolik odlišný byl projev malířů-ikonopisců v zemích 
východně od té naší. Na naše povídání naváže výtvarná práce v ateliéru.

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Cena: 80 Kč / 1 osoba. Místo setkání: pokladna 
Anežského kláštera.

Informace na sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237).

SO 20. 1.  10:30—12:30 (děti 6—9 let) 
     14:30—16:30 (děti 10—14 let) v klášteře sv. Anežky České 



 

 

   

 
  

 
  

  

 

ČT 24. 1. 16:00—17:30 (děti od 8 let, mládež i dospělí) v paláci Kinských
KVĚTINY PERSIE 

Tentokrát nám bude inspirací originál perské kolorované perokresby. Elegantně se vinoucí stonky jakoby 
náhodně pospolu vyrostlých květin připomínají svým realistickým podáním ilustraci z herbářů, které známe
i od nás. Motiv zpracujeme technikou perokresby. Výtvarné pomůcky budou k dispozici v ateliéru.

Rezervace nutná. Cena: 110 Kč za osobu. Místo setkání: 2. patro, ateliér. 

Informace na asiaedu@ngprague.cz nebo 222 315 205.


