MUZEALNE AKTUALNOŚCI 26 CZERWIEC – 2 LIPCA

KRAKÓW Z KLISZY KRIEGERÓW: NA DRUGIM PLANIE

27 czerwca 2017, godz. 17:00
Stara Synagoga
Zapraszamy na ostatni wykład towarzyszący obchodom 200. rocznicy urodzin Ignacego
Kriegera - wybitnego fotografa i dokumentalisty: Z kliszy Kriegerów: na drugim planie.
Odczyt Mateusza Niemca przybliża niezwykły świat zdjęć krakowskiego fotografa.
Bohaterem będzie nie człowiek, ale to co na fotografii często znajduje się na „drugim
planie”, czyli otoczenie, krajobraz, wygląd ulicy, placu – miejsce. Często bowiem to
właśnie fotografia jest jedynym źródłem pokazującym nam wygląd Krakowa sprzed około
100 laty, a odbitki z zakładu Kriegerów mają tu szczególną wartość.
WSTĘP WOLNY

SALON KSIĄŻKI KRAKOWSKIEJ

27 czerwca 2017, godz. 18.00
Rynek Podziemny
Zapraszamy na ostatni przed wakacjami Salon Książki Krakowskiej. Już 27 czerwca
zaprezentujemy katalog towarzyszący wystawie Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt
w średniowieczu, którą można zwiedzić w Pałacu Krzysztofory do 20 sierpnia 2017.
Katalog został podzielony tematycznie na pięć części: Geneza, Klęska, Kreacja, Gloria i
Splendor. Jest to ujęcie chronologiczne zastosowane również na ekspozycji.
Publikacja zawiera zdjęcia obiektów prezentowanych na wystawie: m.in. niezwykle
kunsztownie wykonaną młodzieńczą zbroję polskiego króla Zygmunta II Augusta czy

miecz katowski z XVII wieku.
Spotkanie poprowadzi Marcin Baran, a wezmą w nim udział kuratorzy wystawy:
Łukasz Walas (MHK)
dr Michał Szczerba (MHK)
dr Jacek Zinkiewicz (MHK)
SUPER PROMOCJA!
50% rabatu na zakup katalogu dla każdego uczestnika podczas spotkania!
WSTĘP WOLNY

KOBIECE SPOJRZENIE. O AKTORSTWIE ANTONINY HOFFMANN

28 czerwca 2017, godz. 17.00
Kamienica Hipolitów
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Kobiece spojrzenie. O aktorstwie Antoniny
Hoffmann. Wystawa opowiada o historii Teatru Krakowskiego drugiej połowy XIX wieku
przez pryzmat Antoniny Hoffmann - postaci, która zainicjowała i konsekwentnie
realizowała wielki przełom w dziejach polskiego aktorstwa. Ekspozycja zaaranżowana jest
tak, by opowiedzieć również o samym teatrze, warunkach pracy, warsztacie aktorskim i
atmosferze artystycznej XIX- wiecznego Krakowa. Odzwierciedla ona kobiece spojrzenie
na teatr tamtych czasów i artystyczny Kraków.
W dniu wernisażu katalog wystawy oraz publikacje o Tadeuszu Pawlikowskim będą
sprzedawane z 50% rabatem.
WSTĘP WOLNY

Z CYKLU KRAKOWSKIE RODY: ANCZYCOWIE

28 czerwca 2017, godz. 17.00
Pałac Krzysztofory, sala Miedziana
Muzeomania, z cyklu "Muzealna Akademia 67+/-".
Tym razem zapraszamy na odczyt naszego kustosza Leszka Sibili dotyczący rodziny
Anczyców i ich niezwykłego zakładu poligraficznego, będącego fenomenem w skali
światowej. Na tle historii Drukarni W.L. Anczyca, opowiemy o losach Władysława Ludwika i
jego syna Wacława Zygmunta.
WSTĘP WOLNY

JÓZIO CHODŹ DO DOMU - POKAZ FILMU DOKUMENTALNEGO

29 czerwca 2017, godz. 19:00
Fabryka Schindlera
Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego Józio, chodź do domu w reżyserii Marcina
Chłopasia. Będzie to zarazem spotkanie z jego twórcami oraz tytułowym bohaterem Josefem Wilfem. Film, a raczej reportaż drogi, opowiada o podróży Józia do rodzinnego
Wałbrzycha, o historii małego chłopca, który wielokrotnie spotykał się w życiu z
odrzuceniem przez ludzi, o emigracji polskich Żydów w czasach postalinowskich, a także o
wychowaniu dzieci przez tych, którzy przeżyli piekło Holocaustu i o kłopotach z
tożsamością „drugiego pokolenia”.
WSTĘP WOLNY

POD PRĄD HISTORII

1 lipiec 2017, godz. 10.00
START: Dom Zwierzyniecki
Zapraszamy na spacer brzegiem Rudawy od ujścia do granic miasta, towarzyszący
wystawie Prawie wszystko o Zwierzyńcu. Przewodnikiem będzie Maria Lempart – kustosz
MHK.
UDZIAŁ BEZPŁATNY

MUZEUM DLA DZIECI

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO NOWEJ HUTY: CZYŻYNY

LOTNISKO W CZYŻYNACH JAKO JAKO POMNIK CHWAŁY LOTNIKÓW
POLSKICH
1 lipca 2017, godz. 12.00
Dzieje Nowej Huty
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na spotkanie z Maciejem Miezianem –
kustoszem MHK. Opowie on o dziejach lotniska w Czyżynach oraz sposobie uczczenia
słynnych lotników na terenie tej dzielnicy..
WSTĘP WOLNY

DZIEJE TERENÓW PODWORSKICH W CZYŻYNACH
2 lipca 2017, godz. 12:00
Dzieje Nowej Huty

Wykład Macieja Mieziana – kustosza MHK, dla młodzieży o zachowanym do dnia
dzisiejszego dworze Cieślewiczów, o którego istnieniu nie wiedzą nawet sami mieszkańcy
Czyżyn i o jednym z pierwszych modernistycznych osiedli w Krakowie, które po 1956 r.
wzniesiono na miejscu dawnych stawów dworskich.
WSTĘP BEZPŁATNY

ŚREDNIOWIECZE DA SIĘ LUBIĆ

NA POGRANICZU WSCHODU I ZACHODU
1 lipiec 2017, godz. 11.30—17.30
Barbakan
Średniowiecze da się lubić, z cyklu "Życie codzienne w średniowieczu”.
Zapraszamy do przeżycia dnia codziennego z epoki średniowiecza. W programie: pokazy
kowalstwa, bursztyniarstwa, rogownictwa, szewstwa, tkactwa, farbiarstwa, pisania ikon,
warsztaty plastyczne dla dzieci, prezentacja średniowiecznych kosmetyków i możliwość
degustacji dawnych specjałów.
UDZIAŁ W CENIE BILETU

SZLAKI HANDLOWE ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY
2 lipiec 2017, godz. 11.30 - 13.00
Pałac Krzysztofory
Średniowiecze da się lubić, z cyklu "Na wspólnej drodze... kultury, handlu, obronności,
władzy”.
Zwiedzanie wystawy Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu połączone
z warsztatami.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl.
UDZIAŁ W CENIE BILETU

NA KOLE GARNCARSKIM
2 lipiec 2017, godz. 11.30 - 17.30
Barbakan
Średniowiecze da się lubić, z cyklu "Na wspólnej drodze... kultury, handlu, obronności,

władzy”.
Warsztaty pozwolą na spróbowanie swoich sił w lepieniu garnków glinianych na ręcznym
kole garncarskim.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl.
UDZIAŁ W CENIE BILETU

