
HARMONOGRAM Polska. Siła obrazu 

16 marca – 27 czerwca 2021 

 

 

Piątkowe i sobotnie oprowadzania po wystawie: 

 

Piątki o godz. 17.00: 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 11.06, 18.06, 25.06 

 

Soboty:  

 8.05 o godz. 11:30 i 13:30 

 15.05 o godz. 13:00 i 14:30 

 22.05 o godz. 11:30 i 13:30 

 29.05 o godz. 11:30 i 13:30 

 12.06 o godz. 11:30 i 13:30 

 19.06 o godz. 13:00 i 14:30 

 26.06 o godz. 11:30 i 13:30 

 

Na wszystkie oprowadzania obowiązują ZAPISY (pod nr 61 85 68 136 od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 15.30). Na oprowadzenia można zapisywać się z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Ilość uczestników ograniczona. 

 

15.05 i 19.06, godz. 11.15 – Muzealna Akademia Dziecięca: Polska. Siła obrazu - rodzinne 

spotkanie na wystawie  

prowadzenie: Paulina Broniewska 

 

Na MAD obowiązują ZAPISY (pod nr 61 85 68 136 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 

15.30). Na spotkanie można zapisywać się od poniedziałku poprzedzającego dany weekend. 

Ilość uczestników ograniczona. 

 

 

Zapraszamy także na wykłady on-line, które będą pojawiały się na naszej stronie: 

 

 „Trumna chłopska” Aleksandra Gierymskiego – dzieło realizmu czy wyobraźni?  

- prof. UAM dr hab. Michał Haake  

 Malowane dzieje – malowane przedmioty - Michał Błaszczyński MSU  

 Polska. Siła obrazu w Galerii Rogalińskiej - dr Ewa Leszczyńska MNP Rogalin  

 

W czerwcu odbędzie się także stacjonarnie (jeśli pozwoli na to sytuacja) wykład Wystawa 

malarstwa polskiego w Louvre-Lens - francuskie i polskie spojrzenie warszawwskich 

kuratorek: dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez i Iwona Danielewicz (MNW) 

Dodatkowym bonusem będzie oprowadzanie kuratorskie dr hab. Agnieszka Rosales 

Rodriguez (MNW) 



 

27.06 (niedziela) o godz. 12:00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie na finisaż wystawy. 

Oprowadzać będzie dr Maria Gołąb. 

 

 

REZERWACJA SPACERÓW/OPROWADZAŃ  

 

Widzom indywidualnym i grupom oferujemy możliwość zamówienia spacerów/oprowadzań 

na wystawie:  

 

- spacer po wystawie - koszt: 120 zł (od grupy) + bilet wstępu na wystawę 30/20 zł  

- oprowadzanie dla młodzieży – koszt: koszt: 120 zł (od grupy) + bilet wstępu na wystawę 

30/20 zł  

 

Grupa może liczyć maks. 15 osób. Zapisy przyjmujemy z tygodniowym wyprzedzeniem pod 

nr. tel. 61 85 68 136 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30) 

Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia spacerów/oprowadzań:  

• wt.-czw. 11:00, 12:30, 14:00  

• pt. 11:30, 13:00, 14:30  

 

Przed rozpoczęciem spaceru/oprowadzania należy wypełnić Oświadczenie o stanie zdrowia 

(dostępne w kasie Muzeum i na stronie internetowej). 

 

 

Koncepcja i koordynacja programu towarzyszącego wystawie: Zuzanna Sokołowska, Dział 

Edukacji MNP pod kierownictwem Katarzyny Grabowskiej. 

 

 

 

 


