PROGRAM EDUKACYJNY TOWARZYSZACY WYSTAWIE
"KRAKÓW 1900”
Wykłady
wstęp wolny
 26.02, godz. 18:00, Widoki Krakowa z około 1900 roku
Prowadzenie: Michał Klinke
 26.03, godz. 18:00, Kolekcja secesyjnego rzemiosła artystycznego i sztuki
stosowanej z 1. ćwierci XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Prowadzenie: Alicja Kilijańska

Oprowadzania kuratorskie
wstęp w cenie biletu na wystawę
 10.02, godz. 12.00
Prowadzenie: Urszula Kozakowska-Zaucha
 2.06, godz. 12.00
Prowadzenie: Urszula Kozakowska-Zaucha

Spotkanie poświęcone wystawie „Kraków 1900” dla nauczycieli
wstęp wolny, konieczna rezerwacja*
5.02, godz. 16.00–17.30
Prowadzenie: Aleksandra Jaremko

Oprowadzania tematyczne
wstęp w cenie biletu na wystawę
 19.01, godz. 11:00
 26.01, godz. 15:00
Dewoci, artyści i ateiści. Religie w galicyjskim Krakowie
Jaki był Kraków galicyjski w soczewce religii? Zapraszamy na specjalne oprowadzanie
tematyczne, w czasie którego przyjrzymy się tematyce religijnej prezentowanej na
wystawie.
Przełom XIX i XX wieku to czas, gdy w Krakowie nieustannie mieszały się różne religie,
wyznania i kultury. Mieszkali tu wyznawcy katolicyzmu, prawosławia,
grekokatolicyzmu i judaizmu. W siłę rósł ruch ateistyczny, pojawiały się również nowe
formy duchowości. Budowano świątynie, sprowadzano zgromadzenia zakonne.
Religia była ważnym punktem odniesienia dla artystów, którzy albo czerpali z niej
inspirację, zdobywając niekiedy zaskakującą sławę, albo podchodzili do niej



krytycznie. Jaki obraz religijności mieszkańców ówczesnego Krakowa wyłania się
z obiektów zgromadzonych na wystawie?
Prowadzenie: Filip Skowron – etnolog, polonista, pracownik Działu Edukacji Muzeum
Narodowego w Krakowie, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miłośnik
muzeów i Młodej Polski.
10.03, godz. 14:30 (Dzień Mężczyzny)
Pędzel, wąsik i alimenty (oprowadzanie specjalnie dla mężczyzn)
Oprowadzanie specjalnie dla mężczyzn, ale nie tylko dla mężczyzn. Nie będziemy
mówić wyłącznie o stereotypowo męskich sprawach, ale raczej o tym, co definiowało
mężczyzn w czasach Młodej Polski. Co wolno było, a czego nie wolno było
krakowianom w obecności krakowianek? Kto mógł zostać dżentelmenem i gdzie
wypadało się pokazywać? Ilu było profesjonalnych barberów i gdzie najlepiej strzygli?
Czy strażak z ulicy Kolejowej miał szanse u panny ze Szlaku? Czy mogliby razem
pokazać się u Rosenstocka? Wreszcie, czy lepiej było iść do Akademii Sztuk Pięknych,
czy do Szkoły Handlowej?
Prowadzenie: Filip Skowron – etnolog, polonista, pracownik Działu Edukacji Muzeum
Narodowego w Krakowie, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miłośnik
muzeów i Młodej Polski.

Dzieci mamy i zwiedzamy! – oprowadzanie dla opiekunów dzieci do lat 3
wstęp w cenie biletu na wystawę
 9.04, godz. 11:00
Więcej informacji o cyklu: http://mnk.pl/artykul/mamy-zwiedzamy-oprowadzania-dlaopiekunow-dzieci-do-lat-3

Niedziela w Krakowie 1900 – zwiedzanie z przewodnikiem
wstęp w cenie biletu na wystawę
 24.03, godz. 10:00–16:00
Prowadzenie: Oliwia Kaczmarzewska
 26.05, godz. 10:00–16:00
Prowadzenie: Marta Witoń

Spektakle
Spektakl inspirowany przygodami profesorowej Szczupaczyńskiej, bohaterki popularnych,
rozgrywających się w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku kryminałów w stylu retro
autorstwa Maryli Szymiczkowej (Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński).
Więcej informacji i daty spektakli na stronie: http://mnk.pl/wystawy/krakow-1900

Lekcje muzealne dla dorosłych
cykl finansowany z programu Bliżej Kultury



19.02, godz. 17:00, Młodopolski Kraków, wstęp wolny, bez rezerwacji
Prowadzenie: Aleksandra Jaremko

Zagraj w muzeum – gra w przestrzeni wystawy dla dorosłych i młodzieży


13.02, godz. 18:00, wstęp 10 zł (bilety w kasie lub online)*
A gdyby galeria stała się terenem gry, a zwiedzający jej bohaterami, którzy ratują
muzeum przed mniejszymi lub większymi zagrożeniami? Zapraszamy do zupełnie
innego niż zazwyczaj zaznajamiania się z galeriami i wystawami.
W ciągu 45 minut uczestnicy gry w 2- lub 3-osobowych grupach (można też zagrać
w pojedynkę) będą musieli znaleźć jak najwięcej przedmiotów z listy. Wyniki gry będą
ogłaszane na Facebooku Muzeum Narodowego w Krakowie w następnym dniu.

Rozmowy o sztuce – spotkania dla seniorów


25.01, godz. 10:15, Kraków 1900,
wstęp 1 zł
Prowadzenie: Barbara Łepkowska
Więcej informacji o cyklu: http://mnk.pl/cykle/rozmowy-o

Rozmowy o literaturze – spotkania dla seniorów


9.04, godz. 10:15, „Kraków jest piękny od pierwszego piętra w górę” (Żeromski w
Krakowie), wstęp 1 zł
Stefan Żeromski nie dał się zwieść Krakowowi. Widział zarówno jego wspaniałość, jak
i nędzę. „Wylewam więc na cały Kraków czarę żółci z cytryną” – pisał. Co wzbudzało
niechęć Żeromskiego? Dlaczego stwierdził, że Kraków to miasto piękne, ale tylko „od
pierwszego piętra w górę”? W czasie spotkania przeczytamy kilka relacji Żeromskiego
z Krakowa, pozostawionych przez niego w listach do narzeczonej oraz we
fragmentach literackich.
Prowadzenie: Filip Skowron – etnolog, polonista, pracownik Działu Edukacji Muzeum
Narodowego w Krakowie, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miłośnik
muzeów i Młodej Polski.
Więcej informacji o cyklu: http://mnk.pl/cykle/rozmowy-o

Warsztaty dla dorosłych


12.02–16.02, godz. 17:00–20:00, Kurs koronki klockowej, koszt całego kursu 50 zł*
Kołnierzyki, mankiety, dekoracje gorsetów lub pantalonów... Wszytko z
koronki. Koronkowe elementy mody z początku XX wieku staną się inspiracją do
stworzenia własnych koronkowych dzieł sztuki lub dodatków do strojów. W trakcie
warsztatów koronki klockowej będzie nam towarzyszył sentymentalny klimat
„Krakowa 1900”.
Prowadzenie: Małgorzata Grochola

PROGRAM DLA DZIECI I RODZIN
Konik Muzealny – warsztaty rodzinne


10.03, godz.11:00–13:00, Dzień Kobiet 1900, wstęp 15 zł
Czary-mary, widzę pary! W naszym muzeum dzieła sztuki podobierały się dwójkami.
Przyjdźcie i sprawdźcie, czy pasują do siebie jak ulał czy jak kwiatek do kożucha. Kto się lubi,
a kto się czubi? Kto na kogo czule zerka z obrazu, a kto na kogo spogląda krzywym okiem?
Jeśli macie ochotę to sprawdzić, koniecznie przyjdźcie na warsztaty, w parach, trójkach lub
czwórkami.

Prowadzenie: Weronika Moskwa, Martyna Majsterek
Więcej informacji o cyklu: http://mnk.pl/cykle/konik-muzealny

Do dzieła! – spotkania dla dzieci 6–10 lat


11.04, godz. 16:45, wstęp 5 zł*
Prowadzenie: Jagoda Gumińska-Oleksy
Więcej informacji o cyklu: http://mnk.pl/cykle/do-dziela-cykl-popoludniowych-spotkan-dladzieci

Opowieści przedmiotów – spotkania z aktorem


2.03, godz. 12:00, Magiczne naczynie. O sprzedanej krowie, krakowskich
kasztanowcach i tajemniczym mężczyźnie w meloniku, Tadeusz Dylawerski, wstęp
10 zł*
Więcej informacji o cyklu: http://mnk.pl/cykle/latajacy-dywan-opowiesci-przedmiotow

10+Sztuka – warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 10–13 lat
13.04, godz. 10:30, Usłyszeć obraz, wstęp 20 zł
Czy obraz ma dźwięk? Czy można go zagrać? Jaki kolor ma dźwięk? Podczas warsztatów
zastanowimy się nie tylko nad tym, jak kiedyś wyglądał Kraków, ale również spróbujemy
sobie wyobrazić, jak brzmiało to miasto 100 lat temu. Zainspirowani dziełami artystów
przełomu XIX i XX wieku stworzymy pracę plastyczną, która będzie miała swój dźwięk.
Prowadzenie: Magdalena Szczepaniak-Tabor

Jasełka


5.01, godz. 16:00, Jasełka z szopką krakowską, Rodzina Malików, wstęp 1 zł
Krakowianka, która w dzień własnego ślubu gotuje karpiele, góral, któremu pchły
zjadły portki, żydówka, która uwielbia marcepan, i Twardowski, który strasznie się
przechwala – wszyscy w jednym miejscu!
Jeśli chcecie ich spotkać i w dodatku nie boicie sie groźnego diabła, złego króla
Heroda ani skrzekliwej czarownicy, koniecznie przybądźcie na jasełka. Wyjątkowe, bo

tradycyjne i bardzo krakowskie. Dzięki nim przekonacie się, że Jezus przyszedł na
świat w barwnym pałacu, a Betlejem znajduje się bardzo blisko krakowskiego Rynku.
Wykonanie: Anna Malik, Rozalia Malik, Andrzej Malik, Cecylia Malik, Anielka
Zalewska, Adaś Oleksy
Rodzina Malików to rodzina artystów od pokoleń związana z Krakowem i jego
tradycjami , do których należy m.in. zwyczaj tworzenia szopek krakowskich.

Dzień Dziecka


25.05, godz. 11:00–13:00, W 80 dni dookoła Krakowa. Dzień Dziecka w Muzeum,
Dział Edukacji MNK i Przedszkole nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie, wstęp 5 zł*
Koordynacja: Jagoda Gumińska-Oleksy, Katarzyna Maziarz, Maria Masternak

Oferta na zamówienie
Wymagana rezerwacja: 12 433 57 44, rezerwacja@mnk.pl, szczegóły na www.mnk.pl
 Ko-lekcja z klasą – aktywne oprowadzanie dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
 Kraków 100 lat temu – lekcja dla szkół podstawowych
 Młodopolski Kraków – lekcja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 oprowadzanie z przewodnikiem

* Konieczna rezerwacja lub bilety zakupione online. Więcej informacji: (12) 433 57 44,
rezerwacja@mnk.pl
Szczegóły na stronie: http://mnk.pl i http://mnk.pl/wystawy/krakow-1900

Program opracowały Jagoda Gumińska-Oleksy i Edyta Kuś (Dział Edukacji MNK)

