Archiwum wykładów i webinariów
"Ogrodowe inspiracje". Cykl warsztatów edukacyjnych on-line
Ogrodowe inspiracje. Cykl warsztatów edukacyjnych on-lineLato obdarza nas wielością
barw i zapachów, a także smaków poprzez otaczającą nas przyrodę. Ich skondensowaną
obecność czujemy na przykład w ogrodach, które inspirują nas do różnorodnych aktywności,
związanych z
Europejskie Dni Dziedzictwa 2020
Wykład w ramach Europejskich Dni DziedzictwaOd Zamku do... Zamku. Kręte drogi historii
warszawskiej rezydencji12 września 2020 r.godz. 12.00 Zapraszamy na wykład Sławomira
Szczockiego o niezwykłych losach Zamku Królewskiego w Warszawie od upadku I
Rzeczypospolitej do
Muzyczne opowieści w Ogrodach zamkowych
Muzyczne opowieści w Ogrodach zamkowychZapraszamy dzieci i dorosłych na letni cykl
dwóch spotkań 18 lipca i 8 sierpnia o godz. 14.00 do Ogrodów zamkowych. Wśród zieleni i
kwiatów odetchniemy od zgiełku, odkryjemy nie jeden sekret
Cykl wykładów "36 x Rembrandt"
Cykl wykładów 36 x Rembrandt Sala Odczytowo-Kinowa13 października 2019 r. –
Rembrandt w galerii króla Stanisława Augusta. Prowadzenie: Magdalena Królikiewicz18
października 2019 r. – Rembrandt iluzjonista. Prowadzenie: prof. Antoni Ziemba (Instytut
Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)20
Cykl wykładów "Tajemnice początków Polski"
Cykl wykładów połączonych z prezentacją fabularyzowanych filmów
dokumentalnych:Tajemnice początków Polski(reż. Zdzisław Cozac)soboty, godz. 10.30Sala
Kinowa (Odczytowa)Wstęp na podstawie biletu w cenie 5 złArchiwum:18 maja 2019 r.Ukryte
gniazdo dynastii – kim był Mieszko I, skąd pochodził
Cykl wykładów "Pakistan – historia, kultura i współczesność"
Zapraszamy na spotkania z kulturą i sztuką Orientu:Pakistan – historia, kultura i
współczesnośćgodz. 17.00 pałac Pod BlachąSpotkaniom towarzyszy wystawa zdjęć z
Pakistanu autorstwa Łukasza OdzimkaKarnety na 7 spotkań w cenie 25 zł dostępne tylko w
Konferencja naukowa "Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji
królewskiej"
Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej Konferencja naukowa17–
18 stycznia 2020 r.Sala Koncertowawstęp wolny PROGRAM17 stycznia 2020 r.9.45

Otwarcie konferencji prof. dr hab. Wojciech Fałkowski Dyrektor Zamku Królewskiego w
Warszawie – MuzeumI PANEL, moderator – prof.
Sesja popularnonaukowa dla dużych i małych "Porcelana, ptaki i robaki "
SESJA NAUKOWA PORCELANA, PTAKI I ROBAKIsesja popularnonaukowa dla dużych i
małych wokół wizerunków zwierząt na porcelanie w zbiorach Zamku Królewskiego w
Warszawie – Muzeum5 października 2019 r.Sala Wielka10.00-10.30 RECEPCJA, ZAPISY
NA WARSZTATY10.30-10.40 OTWARCIE SESJI prof.
Rok Wazowski
Rok Wazowski 2019W roku 2019 mija 400 lat od ukończenia przebudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie, podjętej na zlecenie króla Zygmunta III. Obecny kształt
rezydencji królewskiej przypominający pięciobok, a także charakter fasady od strony placu
Zamkowego
Cykl wykładów z historii sztuki „Artyści znani i nieznani, cz.1”
Zapraszamy na cykl wykładów z historii sztuki Artyści znani i nieznani, cz. 1Prowadzenie:
Przemysław GłowackiProgram:23.10 – Józef Brandt. Konteksty30.10 – Kolor w
starożytności06.11 – Katedry gotyckie i ich twórcy13.11 – brak wykładu (sala zajęta)20.11 –

