
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 11 - 17 WRZEŚNIA

Gra miejska   „   W służbie Ojczyźnie i bliźniemu  ” 

  
12 września 2017, godz. 9.00-16.00 

START: Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2 

Zapraszamy do udziału w historycznej grze miejskiej W służbie Ojczyźnie i 
bliźniemu, towarzyszącej wydarzeniu Dni Pamięci Ofiar Gestapo.  Gra 
tematycznie nawiązuje do dziejów konspiracji w Krakowie w czasie okupacji
 niemieckiej w latach 1939-1945 i pomocy dla ludności Żydowskiej. Gra 
skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich wraz z 
nauczycielami oraz uczestników indywidualnych. Zadaniem drużyn będzie 
zaangażowanie się nie tylko w działalność konspiracyjnego harcerstwa czyli 
Szarych Szeregów, ale również w pomoc śmiertelnie zagrożonej przez okupanta
niemieckiego ludności Żydowskiej. 
Udział bezpłatny 

Kobiece spojrzenie. O aktorstwie Antoniny Hoffmann 

14 września 2017godz. 16:30 

Kamienica Hipolitów 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/gra-miejska-w-sluzbie-ojczyznie-i-blizniemu
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-kobiece-spojrzenie-o-aktorstwie-antoniny-hoffmann


Zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie Kobiece spojrzenie. O 
aktorstwie Antoniny Hoffmann, przedstawiającej postać krakowskiej aktorki z 
drugiej połowy XIX wieku – kobiety silnej, niezależnej i niezwykłej pod każdym 
względem, która miała odwagę iść pod prąd i zmienić polski teatr. 
Podczas oprowadzania kuratorskiego zaprezentowana zostanie biografia 
Antoniny Hoffmann i nieznane dotychczas fakty z jej życia prywatnego i 
scenicznej kariery udokumentowane cennymi eksponatami zgromadzonymi na 
wystawie. 
Udział w cenie biletu 

Zajrzyj     do Huty 

16-17 września 2017 

Dzieje Nowej Huty 

Już w najbliższy weekend zajrzyj z nami do Huty. Poznaj bliżej dzielnicę oraz jej 
fascynujące dziedzictwo historyczne.  Zwiedzisz ją na piechotę i w autobusie. W
każdym z miejsc, które odwiedzisz dostaniesz bezpłatnie kieszonkowy 
przewodnik oraz ulotkę- mapkę, która pozwoli Ci jak najlepiej zaplanować swój 
dzień w Nowej Hucie. 
W tym roku m.in. dowiesz się Kto i gdzie straszy w Nowej Hucie, poznasz 
Nowohucki slow life. Zobaczysz jak od środka wygląda praca w hucie 
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie i Oczyszczalni Ścieków „Kujawy”.
Nie zabraknie atrakcji dla Najmłodszych. Dla nich przygotowaliśmy Nowohuckie
herbarium – warsztaty, podczas których dzieci poznają nowohuckie zioła i ich 
właściwości, stworzą zielnik i nauczą się ich łacińskich nazw oraz warsztaty 
architektoniczne Nie taki socrealizm straszny, jak go malują. Będzie można 
również zobaczyć Kotka Włodka w Bibliotece Kraków – wystawę ilustracji Joanny
Styrylskiej do książki Kotek Włodek z Nowej Huty autorstwa Iwony Gierłach.
Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu mamy bieg na dystansie 
ok. 14 km oraz gry terenowe. Ponadto, po raz pierwszy podczas „Zajrzyj do 
Huty” przepłyniemy Dłubnię kajakiem. 
Zapisy na wszystkie wydarzenia w ramach cyklu Zajrzyj do huty ruszyły 1 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/30


września. 
Pełny program znajdziesz tu: www.mhk.pl/aktualnosci/30 

KOMUNIKAT 

Informujemy, że z powodu prac remontowanych oddział Stara 
Synagoga będzie nieczynny w dniach 11-17 września. 
Bardzo przepraszamy za niedogodności. 

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE 

Czy zwiedziłeś już nasze wystawy czasowe? Sprawdź na naszej stronie 
www.mhk.pl/wystawy/czasowe kiedy i w którym oddziale można je zwiedzać, by zdążyć
przed ich końcem. 

MAŁE MIASTO IDEALNE, WIELKIE DZIEDZICTWO 

30 sierpnia – 30 września 2017 

Wieża Ratuszowa 

Wystawa opowiada o Żółkwi – historycznym ośrodku sztuki, życia religijnego 
Ukraińców i Polaków, żydowskiej myśli filozoficznej i drukarstwa. To jedyny na 
Ukrainie wzór zachowanego prywatnego miasta „idealnego”, prawdziwa perła 
narodowego dziedzictwa architektonicznego. 
Ekspozycja jest efektem prac realizowanych przy projekcie „Muzea bez granic”,
który powstał dzięki wsparciu finansowym województwa małopolskiego w 
ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a Obwodem 
Lwowskim. 
Bilet wstępu w cenie biletu do Wieży Ratuszowej 

INTERWENCJE – CYKL MINIWYSTAW 

ROK AWANGARDY 2017 W KAMIENICY HIPOLITÓW 

6 – 17 września 2017 
Kamienica Hipolitów 

http://www.mhk.pl/wystawy/male-miasto-idealne-wielkie-dziedzictwo
http://www.mhk.pl/wystawy/czasowe
http://www.mhk.pl/aktualnosci/30


Rok 2017 został ogłoszony rokiem awangardy. A czym jest awangarda? To
co było jeszcze nie tak dawno temu awangardowe dziś podziwiamy w 
muzealnych salach, obrazy i rzeźby, które swoim nowatorstwem tematu lub 
jego ujęcia wychodziły poza ramy obowiązujących kanonów. Pragniemy 
zaprezentować Państwu dzieła kilku współczesnych artystów, którzy klimatem 
swoich prac nawiązują do sztuki „dawnej” – tej, która 100 lat temu była 
uważana za awangardową. 

W dniach 6 – 17 września 2017 zapraszamy na wystawę prac Mateusza 
Szczypińskiego,  absolwenta Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP oraz 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W swoich pracach wykorzystuje 
znajomość historii sztuki, przede wszystkim malarstwa dawnego oraz sztuki 
awangardowej z I poł. XX w. Łączy ją z solidnym warsztatem malarskim oraz 
ciekawym zabiegiem kolażu wykorzystując fragmenty starych czasopism. 
Bilety w cenie biletów na wystawę stałą. 

STALE O NOWEJ HUCIE 

18 lipiec - 8 październik 

Dzieje Nowej Huty 
http://www.mhk.pl/wystawy/stale-o-nowej-hucie 

OKUPANCI. NIEMCY W KRAKOWIE 1939 – 1945 

27 kwiecień – 29 października 2017 

Fabryka Schindlera 

https://www.youtube.com/watch?v=5CoSgfGsGaw 

https://www.youtube.com/watch?v=5CoSgfGsGaw
http://www.mhk.pl/wystawy/stale-o-nowej-hucie


OSTOJA TRADYCJI 
22 grudnia 2016 – 30 listopada 2017 

Stara Synagoga 

https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA 

KOBIECE SPOJRZENIE. O AKTORSTWIE ANTONINY HOFFMANN 

29 czerwca 2017 – 4 luty 2018 

Kamienica Hipolitów 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg7ZzGaK78M 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg7ZzGaK78M
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA

