Aktualności
AKTUALNOŚCI:
20 września2021 r. – Czy da się myśleć Chopinem? – debata filozoficzna
22 września 2021 r. – Ikonografia i recepcja wizerunków Chopina – spotkanie z cyklu
towarzyszącego wystawie Chopin. Salon romantyczny
23 września 2021 r. – Zegar z zamkowej wieży – wykład z cyklu Jubileusz – Śladami odbudowy
24–25 września 2021 r. – Od Cecory do Chocimia 1620–1621. 400. Rocznica zwycięskiej
obrony przed armią turecką – ogólnopolska konferencja naukowa
25 września 2021 r. – Nikolay Khozyainov – recital fortepianowy towarzyszący wystawie
Chopin. Salon romantyczny
26 września 2021 r. – Philippe Giusiano – recital fortepianowy towarzyszący wystawie Chopin.
Salon romantyczny
28 września 2021 r. – Z maluszkiem w Zamku - Życie towarzyskie w czasach menueta.
Spotkanie połączone z nauką kroku menueta z wózkiem lub dzieckiem w chuście.
5 października 2021 r. – Historia tapiserii wawelskich w okresie rewindykacji po 1921 r. –
wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo
20 października 2021 r. – Rola mecenatu artystycznego polskiej arystokracji na przykładzie
rodów Czartoryskich i Radziwiłłów – spotkanie z cyklu towarzyszącego wystawie Chopin. Salon
romantyczny
19–20 listopada 2021 r. – Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym –
przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna – ogólnopolska konferencja naukowa
28 października 2021 r. – Zamek Królewski w czasie II wojny światowej – wykład z cyklu
Jubileusz – Śladami odbudowy
25 listopada 2021 r – Dyplomacja II Rzeczypospolitej i rola Zamku Królewskiego w Warszawie
w tym aspekcie – wykład z cyklu Jubileusz – Śladami odbudowy
30 listopada 2021 r. – Powrót bogini. Rewindykacje ryskie w Łazienkach Królewskich – wykład
z cyklu towarzyszącego wystawie Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo
KOMUNIKATY:
W dniach 17–19 września Ogród Dolny będzie niedostępny dla zwiedzających.
Od 4 do 30 września Galeria Lanckorońskich (w tym obrazy Rembrandta) oraz Galeria
Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej będą niedostępne dla publiczności.

16 września 2021 r. Zamek będzie czynny do godz. 15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00)
Od 10 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. Ogród Dolny otwarty będzie w godz.:10:00–22:00
Wstęp wolny dla Darczyńców Zamku Królewskiego w Warszawie

