MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
NOC MUZEÓW 14.05.2022
XX edycja – jubileuszowa
Muzeum i jego oddziały czynne w godzinach 17.00 – 1.00
Wstęp do muzeum za symboliczną opłatą 1 zł
Sklepy muzealne czynne w godzinach otwarcia muzeum, oferują rabat 50% na część wydawnictw.
Zapraszamy również do muzealnej kawiarenki „W warsztacie artysty”. Będzie można
podyskutować o sztuce przy kawie i posilić się by nabrać sil przed kolejnymi atrakcjami nocy.

GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY
Specjalnie na jedną noc udostępniamy epilog wystawy „Tradycja i nowoczesność. Sztuka
międzywojennego Poznania”. Zaprezentujemy wybrane prace na pokazie zatytułowanym
PLASTYKA - prace artystów ze Stowarzyszenia Artystów Wielkopolskich w kolekcji Muzeum
Narodowego w Poznaniu. To spektakularne pożegnanie z wystawą.
godz. 17.00
Muzealne podchody. Zabawa dla rodzin z dziećmi od 6 lat. Zbiórka przy kasie MNP.
Prowadzenie: Paulina Broniewska.
godz. 18:00
Spacer po Galerii Sztuki Polskiej XVI-XVIII w., z uwzględnieniem sali Staropolskiej Sztuki Funeralnej i
najlepszej w Polsce kolekcji portretów trumiennych oraz wyjątkowych dzieł sakralnych.
Prowadzenie: Adriana Podmostko-Kłos
godz. 18.00 i 20.00
Kurator dr Jarosław Mulczyński oprowadzi po wystawie PLASTYKA - prace artystów ze Stowarzyszenia
Artystów Wielkopolskich w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
godz. 18.30
Na spacer po muzeum szlakiem Arcydzieł sztuki europejskiej XVI–XIX w. zaprasza Kinga Sibilska
godz. 19.00 i 21.00
Jazz wieczorową porą – koncert solowy Michał Liszczenko na trąbkę w starym holu muzeum
Michał Liszczenko urodził się 2004 w Ukrainie, w Niecieszynie (ukr. Нетішин, Netiszyn) – w obwodzie
chmielnickim, nad Horyniem. Od trzech lat Michał mieszka w Polsce i uczy się w Zespole Szkół
Łączności. Gra na trąbce jest jego pasją wypełniającą każdą wolną chwilę. Jego talent został
doceniony na kilku konkursach młodych wykonawców w Ukrainie i w Polsce.
godz. 19.30 (English) - Spacer po Galerii Malarstwa Europejskiego w języku angielskim
Walk through the Gallery of European Art will be an opportunity to explore the outstanding
collection of Atanazy Raczyński as well as other masterpieces of Italian, Spanish or Flemish artists.

We will discover stories of the most important paintings from the collection and talk about the
meanings that cannot be noticed at first glance.
Prowadzenie: Martyna Łukasiewicz
godz. 19.30
Sztuka polska bez tajemnic! Ekspozycję dzieł od końca XVIII w. do 1945 r. zaprezentuje kuratorka
galerii – dr Agnieszka Skalska
godz. 20.00
Muzealną kolekcję sztuki średniowiecznej przedstawi dr Partycja Łobodzińska. To zbiór nieduży, ale
za to różnorodny. Obejmuje zabytki sztuki sakralnej pochodzące z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej,
Pomorza Zachodniego oraz Dolnego Śląska, a także pojedyncze przykłady plastyki
południowoniemieckiej i lotaryńskiej. Podczas wieczornego spaceru zapraszamy do odkrycia
najciekawszych eksponatów tej epoki.
godz. 20.00
10 muzealnych hitów – spacer w języku ukraińskim z dr Yulią Fil z Khanenko Museum z Kijowa
prezentujący najważniejsze obiekty z poznańskiej kolekcji
Юлія Філь, PhD, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Київ
(dr Yulia Fil, Khanenko Museum, Kijów)
Запрошуємо на екскурсію, присвячену найважливішим предметам мистецтва з колекції
Національного музею в Познані.
Екскурсія проводитиметься українською мовою.
godz. 20.30
Sztuka polska w kolekcji MNP. Najpiękniejsze dzieła polskich artystów od średniowiecza po
współczesność zaprezentuje Zuzanna Sokołowska
godz. 21.30
Plakiety renesansowe – o skarbach kolekcji prezentowanych w Galerii Malarstwa Europejskiego
opowie dr Witold Garbaczewski
godz. 22.00
Mała panorama starożytnych kultur śródziemnomorskich w Galerii Sztuki Starożytnej.
O starożytnościach egipskich sięgających swoją chronologią kultury Nagada, popiersiach rzymskich
cesarzy, zabytkach z Troi oraz przykładach greckiego malarstwa wazowego opowie dr Wojciech
Jenerałek.
godz. 22.30
Top 10 – największe muzealne hity zaprezentuje Katarzyna Drozdowska-Sawińska

ODDZIAŁY:
MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
Zapraszamy na wykłady do Sali Groblicza:

godz. 18:00 Olga Olejniczak
Chopin i jego fortepiany
Jakie fortepiany były popularne za warszawskich czasów Chopina? Na czym lubił grywać młody
mistrz, a które fortepiany nie zyskały jego sympatii? Bazując na eksponatach Muzeum Instrumentów
Muzycznych w Poznaniu przedstawiona zostanie krótka historia polskich instrumentów klawiszowych
lat dwudziestych XIX wieku.
godz. 20:00 Patryk Frankowski
Romantyczna „blacha”
XIX wiek to czas olbrzymich przemian zarówno konstrukcyjnych jak i estetycznych w budownictwie
instrumentów dętych blaszanych. W tym okresie pojawiło się wiele zadziwiających odmian
instrumentów jak i całkiem nowych konstrukcji, dziś już całkiem zapomnianych. Współczesna
praktyka historycznego wykonawstwa w dużym stopniu przywróciła ten bogaty lecz zapomniany
świat dźwięków. Zapraszamy na wykład, który zaprezentuje XIX-wieczną różnorodność brzmieniową
romantycznych instrumentów dętych blaszanych.

MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH W ZAMKU KRÓLEWSKIM W POZNANIU
Muzeum Sztuk Użytkowych czeka na Państwa, proponując odkrywanie naszych eksponatów – w tym
skarbów ukrytych na ekspozycji w szufladach!
Czekają też kuratorzy i edukatorka, gotowi podzielić się najciekawszymi historiami o naszych
obiektach, a także materiałami edukacyjnymi do oglądania, słuchania i … wąchania.
Co za małpa, proszę pana! – pokaz duńskich ikon designu Kay’a Bojesena
Dzikie małpy i niedźwiedzie, kolorowe ptaki, ale też domowe jamniki – wszystkie pilnowane przez
Duńską Straż Królewską. To nie sen! To pokaz prac Kay’a Bojesena, jednego z twórców cenionego dziś
na całym świecie duńskiego designu. Te ikoniczne już prace będzie można zobaczyć w sali „Po 1945”.
Wyleciały z niej jednak 4 śpiewające ptaki i ukryły się wśród innych obiektów na naszej ekspozycji.
Czy znajdziecie je wszystkie?
Koncepcja i opracowanie: Aleksandra Podżorska, pokaz potrwa do 31.07.2022.
godz. 17:00
Szycie ubranek dla lalek – Warsztaty z Barbie dla dzieci (8-14 lat).
W czasie spotkania dzieci uszyją z wykroju sukienkę mini w stylu lat 60. dla lalek typu Steffi i Barbie,
Podobny model sukienki będzie można zobaczyć na stałej ekspozycji. Zapraszamy do jej odwiedzenia!
Na wydarzenie obowiązują zapisy pod nr tel. 61 85 68 075. Liczba miejsc ograniczona.
Koncepcja i prowadzenie zajęć: Agata Rosiak-Kaczmarek
godz. 18.00 i godz. 20.00
Na dziedzińcu przed muzeum członkowie Bractwa Rycerskiego herbu Prus zaprezentują pokaz walk
rycerskich na miecze i broń drzewcową. Po pokazie okazja do obejrzenia rycerskiego rynsztunku.
godz. 19:30
Spotkanie na wystawie czasowej "Rama do obrazu", prezentowanej w podziemiach Muzeum Sztuk
Użytkowych. Jest to pierwsza ekspozycja w ramach nowego cyklu wystaw konserwatorskich pt.
"Z bliska. Spotkania z konserwacją", którą będzie można zwiedzać do 18.09.2022.

Prowadzenie: Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda oraz Pracownicy
Pracowni Ram i Pozłotnictwa MNP.
Ponadto na wzgórzu muzealnym można obejrzeć plenerową wystawę edukacyjną „Labirynt Sztuki,
czyli jak poznając sztukę zrozumieć różnorodność Polski”, przygotowaną przez Fundację
Towarzystwo Projektów Edukacyjnych pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta
Gawła.

