
 

 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE 
 
10.12.2022 (sobota) 13:00  

„Muzeum w służbie publiczności. Dyskusja panelowa o wystawach twórczości Jacka Malczewskiego.”  

prof. UAM dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. UAM dr hab. Michał Haake,  dr Paweł Napierała (MNP) 

 

18.02.2023 (sobota) 11:00   
"Do Lwowa i z powrotem. Ewakuacja obrazów Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii 
Sztuki im. Borysa Woźnickiego." 

Spotkanie z twórcami wystawy: kuratorem Pawłem Napierałą, aranżerem Wojciechem Luchowskim  
i fotografką Sonią Bober, połączone z pokazem zdjęć ze Lwowa i opowieścią o organizacji transportu 
ratunkowego lwowskich dzieł.  

Koszt: bilet wstępu do muzeum 20 zł. normalny, 13 zł. ulgowy , 1 zł. dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 26 
roku życia.    

24.02.2023 (piątek) 18:00 spektakl muzyczny CHIMERY w wykonaniu kwartetu Swada.  
Cztery kobiety wcielają się w muzy malarza, wychodzą z ram i poetyckim śpiewem pytają o naturę 
egzystencji, miłości, patriotyzmu i tęsknoty. Po koncercie kurator Paweł Napierała zaprasza na spotkanie na 
wystawie.  
Bilety w cenie 20 zł do nabycia od 16 lutego w kasie Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Alejach 
Marcinkowskiego 9. 

4.03.2023 (sobota) 11:00 i 13:30  

„Jacek Malczewski - między Lwowem, Krakowem i Wiedniem.” – wykład prof. KUL dr hab. Doroty 
Kudelskiej, historyczki sztuki i polonistki, wybitnej badaczki i znawczyni twórczości oraz życia Jacka 
Malczewskiego, autorki książek „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego”,  
"Malczewski. Obrazy i słowa".   

Koszt: bilet wstępu do muzeum 20 zł. normalny, 13 zł. ulgowy , 1 zł. dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 26 
roku życia.    

12.03.2023 (niedziela) 11:00 

„Chrystus czy Malczewski. Wokół wątków ewangelicznych w twórczości polskiego symbolisty. 
- wykład prof. UAM dr hab. Michała Haake  



Koszt: bilet wstępu do muzeum 20 zł. normalny, 13 zł. ulgowy , 1 zł. dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 26 
roku życia.    

18.03.2023  (sobota) 11:00 

"Do Lwowa i z powrotem. Ewakuacja obrazów Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii 
Sztuki im. Borysa Woźnickiego." 

Spotkanie z twórcami wystawy: kuratorem Pawłem Napierałą, aranżerem Wojciechem Luchowskim  
i fotografką Sonią Bober, połączone z pokazem zdjęć ze Lwowa i opowieścią o organizacji transportu 
ratunkowego lwowskich dzieł.  

Koszt: bilet wstępu do muzeum 20 zł. normalny, 13 zł. ulgowy , 1 zł. dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 26 
roku życia.    

Oprowadzania kuratorskie: 

4.12.2022  (niedziela) 10:30  

11.12.2022 (niedziela) 10:30 

18.12.2022 (niedziela) 10:30 

12.01.2023 (czwartek) 12:15- Czwartki dla seniorów 

22.01.2023 (niedziela) 10:30 

28.01.2023 (sobota) 12:00 

29.01.2023 (niedziela) 10:30  

4.02.2023 (sobota) 14:30  

5.02.2023 (niedziela) 11:00 

11.02.2023 (niedziela) 11:00 

26.02.2023 (niedziela) 12:00  

5.03.2023 (niedziela) 10:30 

26.03.2023 (niedziela) 12:00  

16.04.2023 (niedziela) 10:30 

23.04.2023 (niedziela) 10:30  

(koszt: bilet wstępu do muzeum 20 zł. normalny, 13 zł. ulgowy, 1 zł. dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 26   

roku życia) 

Spacer po wystawie: 

Grupy zorganizowane zapraszamy do skorzystania z możliwości zamówienia oprowadzania  
z przewodnikiem oraz lekcji muzealnej.  
Koszt oprowadzania: 120 zł + bilet wstępu do muzeum 20 zł (normalny) 13 zł (ulgowy)  
Koszt lekcji muzealnej: 100 zł.+ bilet wstępu do muzeum 1 zł. (dzieci i młodzież ucząca się od 7  do 26 roku 
życia). Zapisy przyjmujemy z min. tygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 61 8 568 136.  
 
 



Zachęcamy również do indywidualnego zwiedzenia wystawy ze smartfonem tropem QR-kodów  
(w języku polskim, angielskim i ukraińskim)  
 
https://mnp.art.pl/zwiedzanie-ze-smartfonem-ide-w-swiat-i-trwam-obrazy-jacka-malczewskiego-z-

lwowskiej-narodowej-galerii-sztuki/   

 

https://mnp.art.pl/zwiedzanie-ze-smartfonem-ide-w-swiat-i-trwam-obrazy-jacka-malczewskiego-z-lwowskiej-narodowej-galerii-sztuki/
https://mnp.art.pl/zwiedzanie-ze-smartfonem-ide-w-swiat-i-trwam-obrazy-jacka-malczewskiego-z-lwowskiej-narodowej-galerii-sztuki/

