DOPROVODNÉ PROGRAMY
Komentované prohlídky
SO 11. 6. ve 21.00 s historičkou umění a umělkyní Lenkou Kerdovou (vstup zdarma)
NE 26. 6. v 16.30 s historičkou umění Alicí Němcovou
ST 20. 7. v 16.30 s historičkou umění Jitkou Šosovou
ST 17. 8. v 18.00 s kurátorem výstavy Vojtěchem Lahodou a architektem výstavy Dominikem
Langem
NE 28. 8. v 16.30 s historičkou umění a umělkyní Lenkou Kerdovou
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad). Doba
trvání: 60 min. Místo setkání: pokladny Veletržního paláce.
Speciální akce
ČT 2. 6. od 18.00 SLADKÝ ORIENT
Cesty Zdenka Rykra do jižního Španělska a severní Afriky. Ilustrované vyprávění o luxusních
hotelech, orientálských cukrovinkách, ambalážích a malířských plátnech s umělcem Pavlem
Ryškou.
Vstup: zdarma. Doba trvání: 60 min. Místo setkání: pokladny Veletržního paláce
ÚT 7. 6. od 18.00 „BUĎ JAK BUĎ, JÁ ZŮSTANU RYKR...“ INSPIRATIVNÍ VEČER SE
ZDENKEM RYKREM
Komentovaná prohlídka výstavy, 18.00
Místo konání: 1. patro Veletržního paláce, setkání s přednášející u pokladen.
H*ART ON předpremiéra filmu, diskuze s autorkou, 19.00
Film režisérky Andrey Culkové se noří do hlubin moderního umění, aby hledal odpovědi na
otázky, jak zanechat trvalou stopu a vyhnout se zapomnění. V dokumentu vystupují čeští i
zahraniční představitelé současného umění v nepřímém dialogu s postavou české moderny
umělcem Zdenkem Rykrem.
Místo konání: Studio Hrdinů
ba:zel — koncert, 21.00
Elektroakustický projekt Eweliny Chiu a Daniela Vlčka, jehož hudba provází film H*ART ON.
Místo konání: Café Jedna
Vstup na všechny části programu: zdarma. Bez rezervace.
ÚT 14. 6. od 18.30 KOFILA V LIMITOVANÉM OBALU
Slavnostní vyhlášení soutěže pro designéry a umělce na návrh obalu limitované edice
tyčinky Kofila za účasti členů poroty, 18.30

Přednáška Zdenek Rykr: Inovátor firemní komunikace a reklamního designu s Denisou
Hejlovou (FSV UK), 19.30
Volný vstup do výstavy Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, 18.00–21.00
Více: www.ngprague.cz či http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kofila-prekracuje-svelimity
Vstup: zdarma. Bez rezervace.

Studio
Vstupte do tajné dílny – ateliéru, kde se vytváří ty nejkrásnější vzory na obaly čokolád.
Inspirujte se nápady Zdenka Rykra a vytvořte vlastní ambaláž, vinetu, kornout či krabičku, do
nichž se ukryje vůně exotických míst. Prostor ve výstavě pro tvorbu, studium či odpočinek
dospělých i dětí.

Nabídka pro rodiny a děti
RODINNÁ VERNISÁŽ
PÁ 27. 5. 16.00–18.00
Zavítejte se svými dětmi na netradiční otevření výstavy Zdenka Rykra. Čeká vás sladký
přípitek, tvůrčí zastavení a řada dalších překvapení.
Vstup: zdarma. Bez rezervace.
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.
PŘÍBĚHY S VŮNÍ ČOKOLÁDY
Letní výtvarná dílna, v rámci níž budeme zkoumat dílo Zdenka Rykra výtvarnými,
divadelními, improvizačními a literárními prostředky.
Termín konání: 15.–19. 8., Doporučený věk: 14+. Cena: 2 200 Kč. Rezervace: nutná.
Programy pro školy a pedagogy
Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy
ÚT 7. 6. od 16.30. Seznámíme vás s výstavou Zdenka Rykra a nabídneme podněty k jejímu
zprostředkování vašim žákům a studentům.
Cena: zdarma. Doba trvání: 60—90 min. Rezervace: nutná.
Program pro mateřské školy
Co jsem našel, to jsem schoval
Každá věc, i ta nejobyčejnější, skrývá zajímavý příběh. Pojďme se společně toulat dalekými
končinami a objevit tajemství, která skrývají různorodé předměty.
Cena: základní v češtině 40 Kč/program/1 žák (při skupině menší než 20 dětí: 800 Kč/1
skupina).
Doba trvání: 60 min. Rezervace nutná: 1 týden předem.
Program pro 1. stupeň základních škol a volnočasová centra
Co jsem viděl, to jsem zaznamenal
Vydejte se s námi po stopách vášnivého cestovatele Zdenka Rykra a poznejte jedinečné
tvarové i barevné nuance krajin.
Cena: základní v češtině 50 Kč/program/1 žák (při skupině menší než 20 dětí: 1000 Kč/1
skupina). Doba trvání: 90–120 min. Rezervace nutná: 1 týden předem.
Komentované prohlídky na objednávku
Chcete si prohlédnout výstavu s odborným výkladem se svými přáteli? Objednejte si
soukromou komentovanou prohlídku. Možné také v angličtině, francouzštině či němčině.
Cena: v českém jazyce od 600 Kč/60 min./1 skupina, cizojazyčný výklad od 1500 Kč/60
min./1 skupina + vstupné na výstavu / Rezervace nutná: 1 týden předem.
Informace a rezervace: Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost Národní galerie
v Praze: vzdelavani@ngprague.cz, 224 301 003. Změna programu vyhrazena.

