SENIORALNI. POZNAŃ 2017
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe w Poznaniu szczyci się ponad 150 letnią historią i należy do największych
muzeów sztuki w Polsce. Podczas czterech spacerów z przewodnikiem przybliżymy Państwu
najważniejsze i najciekawsze dzieła sztuki z naszej kolekcji. Cztery ścieżki zostały ułożone
tematycznie, tak aby nie tylko zaprezentować nasze najcenniejsze eksponaty, ale by każdy ze
spacerów przeniósł Państwa w daną epokę.
Ten rodzaj oprowadzania jest dostępny w naszej ofercie przez cały rok.
5.10. (czwartek, godz. 12.15) – Boznańska, Malczewski, Wyspiański. Mistrzowie Młodej
Polski
Prowadzenie: Małgorzata Baehr
12.10. (czwartek, godz. 12.15) – Arcydzieła dawnej sztuki europejskiej z kolekcji Atanazego
Raczyńskiego.
Prowadzenie: Kinga Sibilska
19.10. (czwartek, godz. 12.15) – Sztuka polska XX wieku, czyli od kapistów i awangardy 20lecia międzywojennego po Kantora i Opałkę.
Prowadzenie: Zuzanna Sokołowska
26.10. (czwartek, godz. 12.15) – TOP 10. 10 najważniejszych arcydzieł MNP, których nie
zobaczysz nigdzie w Polsce.
Prowadzenie: Katarzyna Grabowska
Muzeum Sztuk Użytkowych (oddział MNP)
Od marca 2017 r. oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu otworzył w Zamku nową
ekspozycję sztuki użytkowej. W 18 przestrzeniach na 4 kondygnacjach, na powierzchni
prawie 1500 m², zaprezentowano ok. 2.000 muzealiów – przedmiotów, pośród
których od średniowiecza do współczesności żył człowiek i które służyły mu w różnych
okolicznościach.
W październiku zapraszamy na 3 spotkania, podczas których przybliżymy Państwu tę
wspaniałą kolekcję rzemiosła artystycznego, będącą zarazem obrazem życia
materialnego, duchowego oraz intelektualnego minionych okresów.
10.10. (wtorek, godz. 13.00) – Od średniowiecza do renesansu
17.10. (wtorek, godz. 13.00) – Od baroku do historyzmu
24.10. (wtorek, godz. 13.00) – Od secesji do współczesności

Prowadzenie: Aleksandra Podżorska
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe (oddział MNP)
11.10. (środa, godz. 13.00) – Od miecza po samolot. Dzieje oręża polskiego.
Podczas spaceru, na podstawie wybranych obiektów z ekspozycji WMW, pokażemy broń,
umundurowanie i sposoby walki od czasów rycerzy aż po okres II Wojny
Światowej. Naszą opowieść ubarwią ciekawe i mało znane fakty dotyczące uzbrojenia
polskich żołnierzy.
Prowadzenie: Wojciech Lorek
Muzeum Etnograficzne (oddział MNP)
18.10. (środa, godz. 13.00) – W labiryncie rzeczy
Spotkanie na wystawie pt. „Rzeczy mówią” przybliża rolę i znaczenie przedmiotów – rzeczy
zarówno ważnych w życiu ludzi, jak i w kolekcji muzeum. Podczas zajęć postawimy pytania o
emocje jakie świat przedmiotów wywołuje, o czym i o kim "opowiadają"? Co sprawia, że
przedmiot staje się obiektem w kolekcji muzealnej? Jak eksponat i opowieść o nim pobudza
wyobraźnię?
Prowadzenie: Witold Przewoźny
Zapisy na wszystkie październikowe spacery przyjmujemy pod numerem telefonu 61 8568
136 (od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.30). Ilość miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Bilety:
MNP, Al. Marcinkowskiego 9 – 12 zł. normalny/8 zł. ulgowy
WMW, Stary Rynek 9 – 7 zł. normalny/5 zł. ulgowy
Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7) – 7 zł. normalny/5 zł.
ulgowy
MSU, Góra Przemysła 1 – wstęp wolny (wtorki – wstęp bezpłatny)

