Wydarzenia towarzyszące wystawie
„Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości”
WYKŁADY - sala multimedialna, wstęp wolny


9 marca, poniedziałek, godz. 18.00,
"Rudolf Beres"
prowadzenie: Agnieszka Alston



27 marca, piątek, godz. 18.00,
"Maurycy Gottlieb - wzór Żyda zintegrowanego"
prowadzenie: dr Dariusz Konstantynów



10 kwietnia, piątek, godz. 18.00,
"Oświecenie żydowskie w Polsce. O ścieżkach integracji w XIX wieku"
prowadzenie: prof. dr hab. Marcin Wodziński



27 kwietnia, poniedziałek, godz. 18.00,
"Maurycy Gottlieb a sztuka dawnych mistrzów"
prowadzenie: dr Magdalena Ludera

OPROWADZANIE KURATORSKIE - przestrzeń wystawy / wstęp w ramach biletu na wystawę


14 lutego, sobota, godz. 12.00 – Maria Milanowska



2 maja, sobota, godz. 12.00 – Maria Milanowska

ENGLISH GUIDED TOUR - exhibition space / entry within the ticket to the exhibition


28th February, 12.00 p.m. – leading: Filip Skowron

SPOTKANIA Z DZIEŁEM - przestrzeń wystawy / wstęp w ramach biletu na wystawę


22 lutego, niedziela, godz. 12.00, "Ahaswer", prowadzenie: dr Magdalena Ludera



8 marca, niedziela, godz. 12.00, "Portret siostry artysty - Anny", prowadzenie: Filip
Skowron



22 marca, niedziela, godz. 12.00, "Żydzi modlący się w synagodze podczas Yom
Kippur", prowadzenie: dr Magdalena Ludera



12 kwietnia, niedziela, godz. 12.00, "Uriel d'Acosta w synagodze", prowadzenie: Filip
Skowron

SPACERY
Obowiązuje rezerwacja miejsc: mdylewska@mnk.pl, wstęp: 10 zł


14 marca, sobota, godz. 10.30, spacer po Oddziałach Muzeum Narodowego "Śladami
twórczych inspiracji Maurycego Gottlieba", prowadzenie: Filip Skowron



26 kwietnia, niedziela, godz. 10.30, spacer "Krakowskimi śladami Maurycego
Gottlieba", prowadzenie: Anna Kiesell

ROZMOWY O SZTUCE / spotkanie dla seniorów
przestrzeń wystawy, wstęp: 1 zł


27 lutego, piątek, godz. 10.15, prowadzenie: Barbara Łepkowska

KONIK MUZEALNY / warsztaty dla dzieci
przestrzeń wystawy, wstęp: 15 zł


8 marca, niedziela, godz. 11.00 - 14.00, prowadzenie: Paulina Chełmecka, Weronika
Moskwa

LEKCJE MUZEALNE - przestrzeń wystawy / wstęp: 10 zł
Dla przedszkoli i szkół podstawowych:
- W pracowni artysty
- Jak Cię widzą... Sztuka portretowania

Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
- Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki
- Symbolizm jako sposób obrazowania świata w sztuce
Oprowadzanie z przewodnikiem: koszt 100 zł od grupy + bilet na wystawę
Na lekcje i oprowadzania z przewodnikiem obowiązuje bezwzględna rezerwacja z min.
dwutygodniowym wyprzedzeniem kontakt: tel.: 12 433 54 44 (w dni powszednie od 9.00 do
15.00) lub mailowy: rezerwacja_mnk@mnk.pl
Opracowanie i koordynacja programu: Monika Dylewska-Libera

