
 
 
 

Program wydarzeń towarzyszących wystawie 
 
 
 

MARZEC 
18.03.2023 godz. 13:00  
Oprowadzanie kuratorskie  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
19.03.2023 godz. 13:00  
W imię plastiku, winylu i Barbie, czyli najlepsze historie o kolekcjonerstwie  
 
Barbie to barometr nastrojów społecznych — wyczuwała emancypację kobiet, zanim one 
same, umalowane i w perłach opuściły domowe arkana. Bulwersowała wyglądem, męczyła 
wszechobecnym różem, ale też wpływała na zmianę powszechnej mentalności, gdy firma 
Mattel wyprodukowała czarnoskórą lalkę. Znamy Barbie – lubimy ją, omijamy szerokim łukiem 
lub z braku pomysłu fundujemy siostrzenicom pod choinkę. Co jednak z kolekcjonerami? Kim 
są ludzie, którzy mają dwieście czy więcej lalek? Co cenią w Barbie i czy podliczają co roku 
wartość swojej kolekcji? O tym wszystkim, a także o tym, jak cudownie jest spełnić lalkowe 
marzenie, opowie Paulina Jarysz, absolutna i totalna fanka Barbie. 
 
Prowadzenie: Paulina Jarysz – kolekcjonerka lalek Barbie  
Wstęp: 7zł N/5 zł U  
 
31.03.2023 godz. 18:00 
Oprowadzanie kuratorskie 
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 

KWIECIEŃ 
01.04. 2023 godz. 13:00  
Oprowadzanie kuratorskie  



 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
13.04.2023 godz. 12:00  
Czwartki dla Seniorów. Oprowadzanie kuratorskie  
 
Wystawa „Barbie – nieznane oblicza” ukazuje rzadko omawiane wątki z ponad 
sześćdziesięcioletniego „życia” najsłynniejszej lalki świata. Jest też okazją do poznania historii 
kobiet, a zwłaszcza ich roli i znaczenia w społeczeństwie amerykańskim w II połowie XX i 
początkach XXI wieku. Podczas oprowadzania kuratorka wystawy opowie o tym, czy Barbie 
faktycznie wpisuje się w stereotyp „typowej” blondynki i wspólnie z gośćmi zastanowi się nad 
pojęciem kobiecości.  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
14.04.2023 godz. 17:30  
Zostań projektantką razem z Barbie! Krótki kurs szycia dla dorosłych 
 
Barbie nieprzerwanie cieszy się tytułem najmodniejszej lalki świata – ikony stylu, która 
zasłużyła nawet na numer Vogue’a w całości poświęcony jej samej. Na warsztatach, aspirujące 
projektantki a także projektanci, będą mieli okazję poznać tajniki krawiectwa, wykonując 
miniaturowe kreacje. Spotkanie będzie również okazją do odbycia na wystawie czasowej 
„Barbie – nieznane oblicza” podróży w czasie, w trakcie której uczestnicy będą mogli się 
przekonać, jak stylowa była moda drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Uwaga! Prosimy o 
przyniesienie własnych lalek typu Barbie.  
 
Prowadzenie: Agata Rosiak-Kaczmarek, MNP  
Wstęp: 15 zł  
Na warsztaty obowiązują zapisy: +48 61 85 68 184, start zapisów 03.04.2023  
 
15.04.2023 godz. 13:00  
Muzułmańska Barbie. Między religią a komercją  
 
Na początku XXI w. na bliskowschodnim rynku pojawiła się Fulla – koleżanka amerykańskiej 
Barbie, która przykuła uwagę dziennikarzy i badaczy tym, że nosiła hidżab i inne atrybuty 
ubioru muzułmanki. Nie jest to jedyna lalka w hidżabie, jednak to ona wzbudziła największe 
kontrowersje. Fulla nie odstaje kształtem od pierwowzoru, ale przez to, że nosi abaję i hidżab 
(chciałoby się rzec ‘strój muzułmański’), staje się niejednoznaczna i trudna w interpretacji. 
Wszak czy muzułmanka może modnie wyglądać – zastanawia się orientalizujący zachodni 
obserwator? W trakcie wykładu prześledzimy główne osie dyskusji w kontekście 
muzułmańskiej Barbie toczących się w dużej mierze pomiędzy globalizacją i imperializmem 
kulturowym, glokalizacją i poczuciem sprawczości, jakie może dawać Fulla. Równocześnie 
przedrzemy się wspólnie przez gąszcz problematycznych pojęć takich jak choćby przywołany 
„strój muzułmański”, dzięki czemu prosta dychotomia – religia i komercja – stanie się nieco 
bardziej złożona.  



 
Prowadzenie: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, kierownik zakładu Bliskiego Wschodu i 
Azji Środkowej SGH w Warszawie  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
21.04.2023 godz. 18:00  
Barbie – historia zabawy. Oprowadzanie rodzinne po wystawie „Barbie – nieznane oblicza” 
 
Wspólna zabawa to radość, która łączy pokolenia! Jakie są twoje wspomnienia związane z 
Barbie? Czy miała ją w dzieciństwie Twoja mama? Jakimi lalkami bawiła się babcia? Podczas 
rodzinnego zwiedzania przekonamy się, że Barbie – najsłynniejsza lalka świata ma nam wiele 
do opowiedzenia nie tylko o sobie, ale też o pokoleniach kobiet, które dzięki niej mogły 
wyrażać swoją wizję kobiecości. Zapraszamy wszystkie mamy, córki, ciocie – tych 
najmłodszych i tych najstarszych! Uwaga! Masz własną lalkę typu Barbie? Przynieś ją ze sobą! 
 
Prowadzenie: Aleksandra Nieścioruk, edukacja MSU  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
Na spotkanie obowiązują zapisy: edukacja.msu@mnp.art.pl, start zapisów 01.04.2023  
 
28.04.2023 godz. 18:00  
Oprowadzanie kuratorskie  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 

MAJ 
05.05.2023 godz. 18:00  
Spacery Piątkowe: BARBIE²  
 
Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie pokazującej potęgę wpływów lalki Barbie. Będzie 
to opowieść o kulturze i wydarzeniach ostatnich lat, w których Barbie brała udział, które 
odzwierciedlała, a czasem wręcz tworzyła. Przyjrzymy się ponad 60-letniej historii lalki Barbie, 
w której – jak w lustrze – odbija się historia wszystkich kobiet.  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska, kuratorka wystawy  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
06.05.2023/1 p.m.  
BARBIE − beyond the image: guided tour  
 
Discover rarely discussed themes from the over sixty-year long “Barbie’s life” in this guided 
tour. Gain an insight into the history of women, especially their role and importance in 
American society of the 2nd half of the 20th and early 21st century. The exhibition addresses 
important social issues: the question of racism, exclusion on the basis of illness, disability, 
gender or age. It is also a story about culture, the ideas of the last few decades that Barbie 
reflected and sometimes even originated, and the events in which she participated. Can we 
look into “Barbie’s life” as if in a mirror and find our reflection in it today?  



 
Guide: Aleksandra Podżorska – curator of the exhibition  
Admission: 7 PLN /5 PLN  
 
13.05.2023 godz. 13:00  
Barbie w Polsce  
 
Lalka Barbie kojarzona jest przede wszystkim jako wytwór i ikona amerykańskiej popkultury. 
Jej związki z Europą, a w szczególności z Polską wydają się nikłe. Historia zabawki jest jednak 
bardzo meandryczna, wielowątkowa i zaskakująca. W trakcie wykładu poruszone zostaną 
tematy związane ze stopniowym, nieoficjalnym pojawianiem się lalki w kraju nad Wisłą. Ile 
czasu zajęło lalce przedostanie się za żelazną kurtynę? Jaki wpływ miała wtedy Barbie na dzieci 
i jak kształtowała wizerunki kobiecości? I wreszcie – jaki wpływ przez lata wywierała obecność 
Barbie na polską działalność artystyczną?  
 
Prowadzenie: dr Marcin Kluczykowski, badacz związków Barbie z kulturą polską  
Wstęp: 7 zł N/ 5 zł U  
 
25.05.2023 godz. 12:00  
Czwartki dla Seniorów: Wszystko dla Pań  
 
Wystawa czasowa opowiadająca historię Barbie – najsłynniejszej lalki świata stanie się 
przyczynkiem do spojrzenia na stałą ekspozycję muzealną Muzeum Sztuk Użytkowych okiem 
kobiet: dla kobiet, o kobietach, przez kobiety, dzięki kobietom. Po spacerze uczestnicy będą 
mogli samodzielnie udać się na wystawę czasową po zakupie drugiego biletu na wystawę 
„Barbie – nieznane oblicza”.  
 
Prowadzenie: Karolina Aszurkiewicz, MSU  
Wstęp: 20 zł N/ 13 zł U  
 
26.05.2023 godz. 18:00  
Zostań projektantką razem z Barbie! Krótki kurs szycia dla młodzieży i dorosłych.  
 
Barbie nieprzerwanie cieszy się tytułem najmodniejszej lalki świata – ikony stylu, która 
zasłużyła nawet na numer Vogue’a w całości poświęcony jej samej. Na warsztatach aspirujące 
projektantki a także projektanci będą mieli okazję poznać tajniki krawiectwa, wykonując 
miniaturowe kreacje. Spotkanie będzie również okazją do odbycia na wystawie czasowej 
„Barbie – nieznane oblicza” podróży w czasie, w trakcie której uczestnicy będą mogli się 
przekonać, jak stylowa była moda drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Uwaga! Prosimy o 
przyniesienie własnych lalek typu Barbie.  
 
Prowadzenie: Agata Rosiak-Kaczmarek, MNP  
Wstęp: 15 zł  
Na warsztaty obowiązują zapisy: +48 61 85 68 184, start zapisów 08.05.2023  
 
 

CZERWIEC 



03.06.2023 godz. 13:00  
„Możesz być kim chcesz!” Co to oznacza dla współczesnych kobiet? Panel dyskusyjny z 
okazji wystawy „Barbie – nieznane oblicza”.  
 
Jedno z haseł marketingowych firmy Mattel głosi „Możesz być kim chcesz”. Co oznacza ono 
dla współczesnych kobiet? Na to pytanie odpowiedzą cztery wyjątkowe gościnie, które 
przedstawią swoje drogi do samorealizacji: Małgorzata Ilkiewicz, zdobywczyni (wspólnie z 
partnerem) dziewiczego szczytu w Pamirze (Kirgistan) o wysokości 4890 m n.p.m, na co dzień 
tłumaczka języka angielskiego; Dr n. med. Małgorzata Kaczmarek-Kanold, zajmująca się 
zawodowo onkologią dziecięcą; Kamila Kubas, parakajakarka, zdobywczyni brązowego medalu 
podczas letnich igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, działająca na rzecz osób 
z niepełnosprawnością; Paulina Nowakowska, mama ośmiorga dzieci, która prowadzi ich 
edukację domową, a wraz z mężem uprawia turniejowo taniec towarzyski.  
 
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
24.06.2023 godz. 12:00  
Muzealne Przygody Początkujących Rzemieślników – O niezwykłych przygodach lalki 
Barbie, różnych drogach do celu i o tym, kim chcielibyśmy być. Robimy łuk i strzały.  
 
Wszystkie lalki Barbie mówią zgodnie – „Możesz być kim chcesz”! Co to oznacza dla 
najsłynniejszej lalki świata i co może to oznaczać dla Ciebie? Spotkanie o naszych planach i o 
tym, jak ważne są marzenia. Zapraszamy chłopców i dziewczynki – podczas spotkania 
wykonamy własny łuk i strzały!  
 
Prowadzenie: Aleksandra Nieścioruk, edukacja MSU  
Wstęp: 15 zł  
Na warsztaty obowiązują zapisy: edukacja.msu@mnp.art.pl, start zapisów 01.06.2023  
 
30.06.2023 godz. 18:00  
Oprowadzanie kuratorskie  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 

LIPIEC 
01.07.2023 godz. 18:00  
Ikony Designu: XX / połączone z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie „Barbie – 
nieznane oblicza”  
 
XX – chromosomy płci żeńskiej. Ich rolę odkryła w 1905 roku amerykańska uczona, biolożka i 
genetyczka, Nettie Stevens. Właśnie o takich kobietach jak ona, o ich historii, roli i znaczeniu 
w społeczeństwie w II połowie XX i początkach XXI wieku będzie to spotkanie. Opowieść tę 
snuć będziemy, przyglądając się najsłynniejszej lalce świata. Z przedstawionej na wystawie 
historii wyłoni się nieoczywisty obraz Barbie – ikony walki o pozycję i znaczenie kobiet we 
współczesnym świecie, bez względu na ich wiek, kolor skóry czy stan zdrowia. Po wykładzie 
zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Barbie – nieznane oblicza”.  



 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska, kuratorka wystawy  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
05.07.2023 godz. 11:15  
Wakacje w muzeum - Zostań projektantką razem z Barbie! Krótki kurs szycia dla dzieci. 
 
Barbie nieprzerwanie cieszy się tytułem najmodniejszej lalki świata – ikony stylu, która 
zasłużyła nawet na numer Vogue’a w całości poświęcony jej samej. Na warsztatach aspirujące 
projektantki a także projektanci będą mieli okazję poznać tajniki krawiectwa, wykonując 
miniaturowe kreacje. Spotkanie będzie również okazją do odbycia na wystawie czasowej 
„Barbie – nieznane oblicza” podróży w czasie, w trakcie której uczestnicy będą mogli się 
przekonać, jak stylowa była moda drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Uwaga! Prosimy o 
przyniesienie własnych lalek typu Barbie.  
 
Prowadzenie: Agata Rosiak-Kaczmarek, MNP  
Wstęp: 20 zł  
Na warsztaty obowiązują zapisy: +48 61 85 68 136, start zapisów wraz z rozpoczęciem 
„Wakacji w muzeum”  
 
07.07.2023 godz. 18:00  
Oprowadzanie kuratorskie  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
11.07.2023 godz. 11:15  
Wakacje w muzeum – O niezwykłych przygodach lalki Barbie, różnych drogach do celu i o 
tym, kim chcielibyśmy być. Robimy łuk i strzały.  
 
Wszystkie Barbie mówią zgodnie – „Możesz być kim chcesz”! Co to oznacza dla najsłynniejszej 
lalki świata i co może to oznaczać dla Ciebie? Spotkanie o naszych planach i o tym, jak ważne 
są marzenia. Zapraszamy chłopców i dziewczynki – podczas spotkania wykonamy własny łuk i 
strzały!  
 
Prowadzenie: Aleksandra Nieścioruk, edukacja MSU  
Wstęp: 20 zł  
Na warsztaty obowiązują zapisy: +48 61 85 68 136, start zapisów wraz z rozpoczęciem 
„Wakacji w muzeum”  
 
22.07.2023 godz. 13:00  
Oprowadzanie kuratorskie  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
 
23.07.2023 godz. 13:00  



Barbie – historia zabawy. Oprowadzanie rodzinne po wystawie „Barbie – nieznane oblicza”  
 
Wspólna zabawa to radość, która łączy pokolenia! Jakie są twoje wspomnienia związane z 
Barbie? Czy miała ją w dzieciństwie Twoja mama? Jakimi lalkami bawiła się babcia? Podczas 
rodzinnego zwiedzania przekonamy się, że Barbie – najsłynniejsza lalka świata ma nam wiele 
do opowiedzenia nie tylko o sobie, ale też o pokoleniach kobiet, które dzięki niej mogły 
wyrażać swoją wizję kobiecości. Zapraszamy wszystkie mamy, córki, ciocie – tych 
najmłodszych i tych najstarszych! Uwaga! Masz własną lalkę typu Barbie? Przynieś ją ze sobą!  
 
Prowadzenie: Aleksandra Nieścioruk, edukacja MSU  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U  
Na spotkanie obowiązują zapisy: edukacja.msu@mnp.art.pl, start zapisów 01.07.2023  
 
30.07.2023 godz. 13:00  
Finisażowe oprowadzanie kuratorskie  
 
Prowadzenie: Aleksandra Podżorska  
Wstęp: 7 zł N/5 zł U 
 


