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Oferta edukacyjna

Szlakiem Orientalnych Opowieści
W pałacu Pod Blachą znajduje się, jedna z najcenniejszych na świecie, kolekcja Kobierców Wschodnich z daru Teresy
Sahakian. W tajemniczej atmosferze Orientu proponujemy rodzicom i dzieciom udział w cyklu zajęć przeznaczonych
specjalnie dla nich. Nasza oferta obejmuje: warsztaty muzyczne, plastyczne, prezentację orientalnych baśni i legend,
spotkania z muzykami oraz wizyty autorów książek dla dzieci. Naszym zamysłem jest wspólne działanie dorosłych i
dzieci.
Barwy Orientu
Kraje Orientu wciąż fascynują, pobudzają wyobraźnię, niepokoją… Niezwykłe spotkania poświęcone kulturze, religii,
sztuce i obyczajom krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu – wykłady, koncerty muzyki i pokazy tańca orientalnej –
odbywają się w pałacu Pod Blachą na wystawie dywanów i kobierców z daru pani Teresy Sahakian. Prowadzą je
najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauki, badacze kultury orientalnej, pisarze, tłumacze, muzycy, wreszcie
podróżnicy.

Godzina ze sztuką w Zamku
P ro j e k t zainspirowany
ogólnopolskim Dniem Wolnej Sztuki, który zakłada przybliżenie każdemu odbiorcy
najcenniejszych zabytków kultury zgromadzonych w polskich muzeach. Nasz program rozszerza konwencję o
comiesięczne spotkania, tak aby dzieła sztuki stały się częścią naszej codzienności, a zdobyte wiadomości i
doświadczenia pozostawały w nas na dłużej i skłaniały do częstszych refleksji nad sztuką dawną. Godzina ze sztuką to
pomysł na ciekawe spędzenie czasu i nietypowe poznanie zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Proponujemy, by
zamiast szybko biec przez sale muzealne, zatrzymać się na dłużej przy wybranych obiektach. Jest wtedy czas na
dyskusję, zadawanie pytań oraz pełną kontemplację i dogłębne zrozumienie dzieła, czyli odpowiedzenie sobie na
nurtujące każdego pytanie: ,,co tak naprawdę artysta miał na myśli”.
Spotkania ze sztuką i historią
Cykl spotkań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Pracowni Działań Muzealnych Zamku
Królewskiego. Celem cyklu jest przybliżenie najcenniejszych dzieł sztuki z zamkowej kolekcji i pomoc w odkryciu tych,
które – mimo, że ciekawe i wartościowe – nie są dostępne szerokiej publiczności. Każde ze spotkań składa się z
krótkiego wykładu oraz – ewentualnie – zwiedzania fragmentu ekspozycji.

Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora

Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora
Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, podczas których poznają one fascynujących dzieł sztuki, które były świadkami
przeszłości, a także wykonają prace plastycznych związane z danym tematem. Uczestnicy mogą uzyskać dyplom
ukończenia Akademii (wymagana obecność na przynajmniej 6 zajęciach).

Szkatułka księżniczki, skarb królewicza
Cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku 3–6 lat, wprowadzający najmłodszych w świat zamkowych tajemnic,
zagadek i niespodzianek. Gdzie mieszkała księżniczka? Gdzie król jadał obiad? Jak można namalować taaaki duży
obraz? Wszystkie te i podobne pytania traktujemy z należytą powagą.

Zamkowe spotkania literackie
Cykl prowadzi dr Katarzyna Buczek. Każde spotkanie inspirowane jest zamkowymi zbiorami sztuki i składa się z
krótkiego wprowadzenia oraz prezentacji tekstów literackich w wykonaniu aktorów Teatru Atlantis: Barbary i Jacka
Bursztynowiczów.

Muzealne inspiracje
Cykl warsztatów skierowany do odbiorców dorosłych. Tematy spotkań są inspirowane wybranymi fragmentami
ekspozycji zamkowej i zakładają aktywny udział wszystkich uczestników. Każdy warsztat składa się z krótkiego
wprowadzenia w temat, wspólnego oglądania wybranych eksponatów oraz części twórczej, w której goście mają szansę
wyrażenia swoich emocji, wywołanych oglądanymi dziełami, w formie własnych prac plastycznych, literackich,
teatralnych i innych.

Cztery pory roku w Zamku
Wyjątkowe spotkania łączące wykład z krótkim koncertem lub pokazem tańca dawnego oraz lampką wina, a wszystko w
blasku płonących świec. Taka formuła pozwala na dłuższe rozmowy i dyskusje wśród publiczności. Dodatkową tradycją
tych spotkań jest to, że osoby je prowadzące i artyści występują w strojach wzorowanych na modzie minionych epok.
Jesienne i zimowe spotkania będą. powiązane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i wystawą Znaki wolności. O
trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
Informacje o aktualnych terminach i tytułach zajęć
w ramach wyżej wymienionych cykli
można uzyskać także w Punkcie Informacji zamkowej
22 35 55 170.
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