Program edukacyjny towarzyszący wystawie
10.2021-01.2022
OPROWADZANIA KURATORSKIE





17.10.21, godz. 11:00 – Wprowadzenie do Galerii Sztuk Polskiej XX+XXI / prowadzenie:
Magdalena Czubińska
14.11.21, godz. 11:00 – Młoda Polska / prowadzenie: Urszula Kozakowska-Zaucha
12.12.21, godz. 11:00 – XX-lecie międzywojenne / prowadzenie: Światosław Lenartowicz
16.01.22, godz. 11:00 – Ceramika / prowadzenie: Bożena Kostuch

WYKŁADY STACJONARNE I ONLINE


20.10.2021, godz. 18.00 – „Śmietanka” – towarzyska? / prowadzenie: Anna Budzałek
Wykład online towarzyszący otwarciu Galerii Sztuki Polskiej. XX+XXI.



22.11.2021, godz. 18.00 – Sztuka krajobrazu. Ursula von Rydingsvard, Magdalena
Abakanowicz / prowadzenie: dr Eulalia Domanowska,
Wykład towarzyszący wystawie: Ursula von Rydingsvard. Tylko sztuka oraz pokazowi pracy
Magdaleny Abakanowicz Przyjaciele



08.12.2021, godz. 18.00 – Od Abakanów Do "Tłumu" - rzeźbiarskie przełomy Magdaleny
Abakanowicz / prowadzenie: Agata Małodobry,
Wykład towarzyszący pokazowi pracy Magdaleny Abakanowicz „Przyjaciele”
Zakup rzeźby Magdaleny Abakanowicz Przyjaciele dofinansowany ze środków Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

DZIAŁANIA DLA SENIORÓW. PORANKI W MUZEUM
Poranne oprowadzania dla seniorów – w małych grupach i z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa.
23.11.21, godz. 10:30 – Rzeźba Przyjaciele Magdaleny Abakanowicz / prowadzenie: Agata
Małodobry
14.12.21, godz. 10:30 – Galeria Sztuki Polskiej XX + XXI w. / prowadzenie: Anna Budzałek

DZIAŁANIA DLA SENIORÓW. ROZMOWY W ETERZE – ZAJĘCIA ONLINE NA ZAMÓWIENIE
Temat: O co chodzi w całej tej sztuce współczesnej?
Czy sztuka współczesna naprawdę jest tak dziwna i niezrozumiała, jak wydaje się nam na pierwszy
rzut oka? Czemu nazywamy sztuką te wszystkie obrazy, na których są tylko bezładne plamy farby?
Albo dzieła niewidoczne lub składające się ze stosów śmieci? Czy każde ze współczesnych dzieł sztuki
naprawdę mógł wykonać pierwszy z brzegu pięciolatek? Podczas spotkania przyjrzymy się wybranym
przykładom sztuki powstałej w XX i XXI wieku i zastanowimy się wspólnie, czy tak bardzo różnią się
od dawnego malarstwa i rzeźb.
https://mnk.pl/artykul/rozmowy-w-eterze-zajecia-online-dla-seniorow
OPROWADZANIA NA ZAMÓWIENIE
https://mnk.pl/artykul/zajecia-na-zamowienie

LEKCJE MUZEALNE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
●

Czy woda jest niebieska, a jabłko okrągłe? O kolorach i kształtach w sztuce
słowa klucze: malarstwo XX i XXI wieku, sztuka abstrakcyjna, sztuka figuratywna, kolor,
kolory zimne i ciepłe, podstawowe i pochodne, koło barw, kształt, figura, geometria,
kompozycja, proporcje, rytm, wyobraźnia
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

●

Jak namalować radość? O emocjach w sztuce
słowa klucze: sztuka XX i XXI wieku, emocje, uczucia, zmysły, nastrój, wyobraźnia, kolory
ciepłe i zimne, światło, artysta i artystka, natura, inspiracja
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

●

Twoim okiem, czyli co Ty sobie myślisz o sztuce XX i XXI wieku?
słowa klucze: odbiorca jako współtwórca, interpretacja, strategie odbioru, definicja i rola
sztuki, tożsamość artysty, estetyka, stereotyp, prowokacja, sztuka abstrakcyjna, sztuka
konceptualna, sztuka zaangażowana, instalacja, rzeźba współczesna, sztuka performatywna
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Kolejne tematy lekcji muzealnych oraz gra muzealna na zamówienie będą dostępne od
lutego 2022.

SPACER EDUKACYJNY NA ZAMÓWIENIE DLA SZKÓŁ
W młodopolskim duchu – Kraków szlakiem artystów i artystek
Podczas spaceru wspólnie poszukamy echa Krakowa sprzed ponad stu lat
i odwiedzimy miejsca ważne dla artystów przełomu wieków. Gdzie mieszkała
Olga Boznańska? Co robili studenci Akademii Sztuk Pięknych na Starym
Kleparzu? Czyjego autorstwa fryz zdobi Pałac Sztuki? Który artysta jako pierwszy zamieszkał
w Bronowicach? Wspólne odkryjemy, co fascynowało i inspirowało młodopolskich artystów,
a co budziło ich sprzeciw. Spacery muzealne są doskonałą okazją do wyostrzenia
spostrzegawczości,
poćwiczenia wyobraźni i rozruszania zastałych mięśni. Dzięki wiedzy i umiejętnościom
edukatorek i edukatorów oraz z pomocą kart pracy grupy szkolne poznają miejsca
szczególnie bliskie młodopolskim artystom.
Spacery polecane są uczniom klas 7–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia nie obejmują zwiedzania wystaw muzealnych.

DNI OTWARTE DLA NAUCZYCIELI
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na DNI OTWARTE, podczas
których zaprezentujemy najnowsze wystawy stałe i czasowe. Wydarzenia te
będą doskonałą okazją do poznania nowych ekspozycji Muzeum Narodowego
w Krakowie w towarzystwie specjalistów z Działu Edukacji, poszerzenia wiedzy,
a przede wszystkim zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną stworzoną
z myślą o potrzebach uczniów na każdym etapie nauczania.
Każdego dnia zapraszamy na oprowadzania po najnowszych wystawach, podczas
których opowiemy o tym, jak dana ekspozycja może zainspirować do pracy
z uczniami, a także przedstawimy towarzyszącą jej ofertę edukacyjną dla szkół.
W godzinach 16:00–19:30 będą otwarte stoiska, przy których można zapoznać
się szerzej z ofertą edukacyjną Muzeum. Będziemy wówczas do Państwa
dyspozycji – chętnie porozmawiamy i udzielimy odpowiedzi na pytania.
Na oprowadzania po Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku zapraszamy 26, 27 i 28.10.2021 o
godz. 16:30 oraz 18:00.
Więcej informacji o wydarzeniu: https://mnk.pl/artykul/dni-otwarte-dla-nauczycieli

WARSZTATY I SPOTKANIA DLA DZIECI I RODZIN
●

16.10.2021, 10:00-11.45
10+ Sztuka. Cykl: Osobista ekspresja
Malarstwo wizji
Warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 l.

Prowadzenie: Dominika Pałka
Cena: 25 zł
Bilety: https://bilety.mnk.pl/
●

17.10.2021, 10:30-12:00
7 Dzień tworzenia. Cykl: Kolory i kształty po małopolsku
Ikona a może komiks? O sztuce Jerzego Nowosielskiego
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-9 l.
Prowadzenie: Anna Pomykalska-Marczuk
Cena: 25 zł
Bilety: https://bilety.mnk.pl/

●

17.10.2021, 12:30-14:00
7 Dzień tworzenia. Cykl: Kolory i kształty po małopolsku
Ikona a może komiks? O sztuce Jerzego Nowosielskiego
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-9 l.
Prowadzenie: Anna Pomykalska-Marczuk
Cena: 25 zł
Bilety: https://bilety.mnk.pl/

●

23.10.2021, godz. 11:00-12:00
Do dzieła!
Spotkanie dla dzieci w wieku 6-10 l.
Prowadzenie: Izabela Lechowicz
Cena: 10 zł
Bilety: https://bilety.mnk.pl/

●

20.11.2021, godz. 11:00-12:00
Wydarzenie towarzyszące pokazowi pracy Magdaleny Abakanowicz „Przyjaciele”
Do dzieła!
Spotkanie dla dzieci w wieku 6-10 l.
Prowadzenie: Joanna Kołek
Cena: 10 zł
Bilety: https://bilety.mnk.pl/
Zakup rzeźby Magdaleny Abakanowicz Przyjaciele dofinansowany ze środków Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

●

04.12.2021, 10:00-11.45
wystawa “Ursula von Rydingsvard. Tylko sztuka”
10+ Sztuka. Cykl: Osobista ekspresja
Korzenie
Warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 l.
Prowadzenie: Dominika Pałka
Cena: 25 zł
Bilety: https://bilety.mnk.pl/

