
DOPROVODNÉ PROGRAMY 

 

Komentované prohlídky 

PÁ  27. 4. 2018  17.00  Face to face s Hynkem Martincem 
Cena: zdarma / Doba trvání: 60‒90 min. / Místo setkání: výstavní sál ve 2. patře 

PA  11. 5. 2018  17.00  s historičkou umění Mášou Pivovarovou 
ČT  21. 6. 2018  17.00  s historičkou umění Mášou Pivovarovou 
SO  14. 7. 2018  15.00  s historičkou umění Jitkou Šosovou 
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 60 minut / Místo setkání: výstavní sál 
ve 2. patře 

 

Přednášky 

SO  2. 6. 2018  11.00  Inspirace vs. adaptace v umění starých mistrů, přednáší Markéta 
Ježková 
SO  23. 6. 2018  11.00  Apropriace a vztahová estetika, přednáší Jitka Šosová 
Cena: 120/80 Kč / Doba trvání: 80 min. / Místo setkání: lektorský ateliér ve 2. patře  

 

Tvůrčí dílny 

SO  21. 7. – NE 22. 7. 2018  10.30–17.00  
Tvá tvář 
Pro mládež a dospělé 
Dvoudenní dílna zaměřená na portrétní malbu, jejíž inspirací bude obraz starého mistra, 
zrcadlo, živý model. Budeme pracovat různými technikami, v expozici, v ateliéru a na 
zahradě Šternberského paláce. 
Cena: 900 Kč za osobu / Rezervace nutná 

NE  24. 6. 2018  14.00‒17.00 
Díky, že se na mě díváš  
Pro teenagery 11‒15 let 
Reflexe výstavy Hynka Martince v různých uměleckých formách, vlastní apropriace 
uměleckého díla, instalace v zahradě Šternberského paláce – bude upřesněno. 
Cena: 130 Kč za osobu / Doba trvání: 180 min. / Místo setkání: u pokladny ve vestibulu 
paláce / Rezervace nutná  

NE  27. 5. 2018  14.00‒16.00 
A v každém tahu štětce  
Pro děti 9–13 let  
Výstavou Hynka Martince projdeme až na samou hranici snu. Tam, kde se sen rodí v 
různých podobách, tam se prolíná skutečné s fiktivním. Je někde místo, kde končí 
skutečnost? Nechme se okouzlit obrazy současného malíře, který vychází z děl barokních 
mistrů. Vezměme štětce a barvy a ponořme se do světa hyperrealismu, ochutnejme 300 let 
starý chléb, dotkněme se plamene, který plápolá mimo vlastní svíci. Malujme vlastní 
představy, pocity, sny. 
Cena: 90 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: u pokladny ve vestibulu 
paláce / Rezervace nutná  

 

 

Programy pro školy 
Komentované prohlídky a programy s ateliérem 
Součástí programu je výtvarná činnost.  



Cena: 50–60 Kč/ 1 žák při skupině 20 a více osob / 1 000–1 200 Kč/ 1 skupina žáků menší 
než 20 osob / Doba trvání: 60–90 min. / Rezervace nutná  

 

Komentované prohlídky na objednávku 
Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky.  
Cena: 800 Kč /hod. / skupina + vstupné / maximální kapacita 20 osob / Rezervace nutná 

Rezervace a informace na sp.educ@ngprague.cz nebo 233 090 542. Změna programu 
vyhrazena. 

 

mailto:sp.educ@ngprague.cz

