Harmonogram działań edukacyjnych
Wystawa: Mistrz i Katarzyna. Hans Suess von Kulmbach i jego dzieła
dla Krakowa
grudzień 2018-styczeń 2019
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17
27.09.2018-27.01.2019

Zwiedzanie wystawy z kuratorem
19.01.2019, godz. 12:00
Prowadzenie: dr hab. Mirosław Kruk
27.01.2018, godz. 12:00
Prowadzenie: dr Aleksandra Hola
Wstęp w cenie biletu na wystawę
Uwaga! Na wszystkie terminy obowiązuje limit miejsc ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawy
i wymogi konserwatorskie. Sprzedaż biletów w kasie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka do wyczerpania
miejsc.

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem dla osób indywidualnych
05.01.2019, godz. 12:00
26.01.2019, godz. 13:00
Prowadzenie: Joanna Świtała
Wstęp w cenie biletu na wystawę
ABECADŁO – oprowadzania tematyczne
Zapraszamy do poznawania obszernych wystaw i galerii muzealnych małymi kroczkami, literka po
literce. Na kartach pracy będzie można zanotować największe odkrycia.

22.12.2018, godz. 12:00
N jak narodzenie
Prowadzenie: Marta Witoń
Wstęp: 5 zł
Spotkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach cyklu „Muzeum
przyjazne – spotkania dla osób z niepełnosprawnością”
Spotkania, w trakcie których zwiedzamy galerie Muzeum Narodowego w Krakowie i proponujemy
działania aktywizujące. Dostosowujemy metody pracy do potrzeb naszych gości.

18.12.2018, godz. 11:00-12:00 i 12:15-13:15
Prowadzenie: Anna Sokulska
Wstęp wolny
Konieczna wcześniejsza rezerwacja:
rezerwacja@mnk.pl, tel. 12 43 35 774 (czynne w dni powszednie 9:00-16:00)
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Rozmowy o technologii – spotkania dla seniorów
08.01.2019, godz. 10:15
Malarstwo tablicowe
Prowadzenie: Joanna Zaguła
Wstęp: 1 zł
Warsztaty dla dorosłych
19.01.2019, godz. 15:00-17:00
Zainspirowani tkaninami
Opis: W ramach warsztatów zapoznamy się krótko z rodzajami tkanin z epoki średniowiecza
i renesansu, a następnie przystąpimy do dekoracji torb materiałowych, podkoszulków czy
poduszek. Dekoracja odbywać się będzie zarówno za pomocą druku z pieczątek z wzorami
dawnych tkanin, jak i za pomocą malowania z szablonów, a także aplikacji z tkanin.
Na wybranych przedmiotach powstaną barwne reprodukcje i kompozycje dawnych motywów
– wzorów z tkanin i emblemów.
Prowadzenie: Maria Molenda - historyk, kostiumolog, kostiumograf, absolwentka
historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wstęp: 30 zł
Bilety: www.bilety.mnk.pl
Możliwość zakupu od 17.12.2018
Spektakle w galerii
Przychodzimy do muzeum, żeby podziwiać dzieła sztuki i przedmioty, które nieraz stworzone były
w celach użytkowych lub religijnych, a w muzeum tracą kontekst i zmieniają swe przeznaczenie.
W spektaklach odbywających się w galerii za pomocą wybranych dzieł literackich i teatralnych chcemy
wprowadzić klimat, który pozwoli Państwu w zupełnie nowy sposób spojrzeć na zgromadzone tam
zabytki.

15.12. 2018, godz. 16.00
Zapraszamy na wystawę stałą "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek" oraz wystawę czasową
"Mistrz i Katarzyna. Hans Suess von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa" na spektakl
o charakterze komediowym na podstawie "Żywotów Świętych" wg Piotra Skargi oraz "Listów
Starego Diabła do Młodego" C.S. Lewis'a w interpretacji: Pauliny Puślednik, Mai Luxenberg
oraz Patryka Szwichtenberg.
Wstęp w cenie biletu na wystawę, który można zakupić w kasie oddziału.
Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga! Spektakle rozgrywają się w przestrzeniach wystaw, publiczność podąża za aktorami.
Warsztaty świąteczne – Boże Narodzenie
15.12.2018, godz. 11:00-14:00
Świerk czy jabłonka? Tajemnice świątecznej choinki
Opis: Z niecierpliwością czekamy już na czas, gdy powietrze pachnieć będzie śniegiem,
piernikami i kwiatami jabłoni… Zaraz, zaraz! Skąd w grudniu kwitnąca jabłonka? I czy aby nie
mocniejszy w tym czasie jest zapach choinek?
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Prowadzenie: Ewelina Krawczyk, Jagoda Gumińska-Oleksy
Wstęp: 5 zł
Oferta na zamówienie:




Ko-lekcja z klasą – aktywne oprowadzanie dla uczniów szkół podstawowych kl. 6-8 i uczniów
szkól średnich, wstęp 10 zł. Konieczna wcześniejsza rezerwacja: rezerwacja@mnk.pl, tel. 12 43
35 774 (czynne w dni powszednie 9:00-16:00
Oprowadzanie z przewodnikiem, w j. polskim. Konieczna wcześniejsza rezerwacja:
rezerwacja@mnk.pl, tel. 12 43 35 774 (czynne w dni powszednie 9:00-16:00)

ZAPRASZAMY!
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