Webinaria
Bezpłatne wykłady na platformie Zoom dla nauczycieli i przewodników
Informacje o sposobie zapisu na webinar podane przy tematach
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, po wyczerpaniu miejsc formularz zostaje zamknięty.
Nie prowadzimy zapisów na wykłady zamknięte, organizowane przez instytucje partnerskie
NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
1 grudnia 2021, godz. 18.00 – Światło i cień. Caravaggio i jego naśladowcy. Prowadzenie
historyczka sztuki Dominika Jackowiak. Wykład towarzyszy wystawie Caravaggio i inni
mistrzowie. 10.11.2021 –10.02.2022 > formularz zgłoszeń.
Michelangelo Merisi da Caravaggio to bez wątpienia jeden z geniuszy w dziejach światowego
malarstwa. Wybitnie uzdolniony, wspaniale operował światłem i cieniem. Rzym, Sycylia, Malta...
– zapraszamy na ekscytującą wędrówkę śladem artysty oraz jego naśladowców. Podczas
spotkania postaramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące nas pytania. Na czym polegało
nowatorstwo w malarstwie Caravaggia? Czy sam artysta, tworząc tak wspaniałe, ogromnych
rozmiarów obrazy religijne, znał się na teologii oraz czym charakteryzowało się malarstwo
barokowe?
Zapraszamy na spotkanie z najlepszymi obrazami przełomu XVI i XVII wieku.
6 grudnia 2021, godz. 19.00 – Reformy i upadek Rzeczpospolitej w czasach Stanisława
Augusta. Wykład z cyklu Zamek Królewski w Warszawie – świadek historii. Prowadzenie
historyk Wojciech Siwek. / Nabór na wykład prowadzi > ORPEG
Co ważnego wydarzyło się w czasie panowania Stanisława Augusta? Jak doszło do trzech
rozbiorów? Co ostatni król Polski robił aby uchronić kraj przed upadkiem i czy mógł postąpić
inaczej? Ilustracją dla podjęcia powyższych wątków będą w trakcie webinarium zdjęcia sal
zamkowych które były świadkami ważnych wydarzeń w XVIII w. oraz dzieła sztuki z nimi
związane.
ARCHIWUM:
23 listopada 2021, godz. 19.00 – Srebrna epoka Wazów: Rzeczpospolita i jej stolica, król i jego
poddani. Wykład z cyklu Zamek Królewski w Warszawie – świadek historii. Prowadzenie Anna
Gapys. / Wykład zamknięty we współpracy z ORPEG
26 października 2021 r., godz. 19:00 – Zamek Piastów i Jagiellonów. Początek. Wykład z cyklu
Zamek Królewski w Warszawie – świadek historii. Prowadzenie Piotr Kucharski. / Wykład
zamknięty we współpracy z ORPEG
13 października 2021 r., godz. 18:00 – Kult jednostki i pamięć sentymentalna. W kręgu sztuki
polskiego romantyzmu. Prowadzenie: Monika Przypkowska. Wykład towarzyszy wystawie
Chopin. Salon romantyczny. 04.09 –14.11.2021
9 czerwca 2021 r., godz. 17:00 – Ile jest baroku w sztuce holenderskiej XVII w.? Prowadzenie:

Przemysław Głowacki. Wykład będzie towarzyszył wystawie "Świat Rembrandta. Artyści.
Mieszczanie. Odkrywcy" 29.06 –19.09 2021
28 kwietnia 2021 r., godz. 17:00 – Witaj, majowa jutrzenko, czyli o Konstytucji 3 maja i Matejce.
Prowadzenie: Sławomir Szczocki / Wykład towarzyszy wystawie "Polskie elity a upadek
Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja" 02.05 – 08.08. 2021
23 kwietnia 2021 r., godz. 20:00 – Od obiadów do Konstytucji - Fenomen obiadów czwartkowych
króla Stanisława Augusta. Prowadzenie: Agnieszka Lichacz / Wykład towarzyszy wystawie
"Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej.
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja" 02.05 – 08.08. 2021 / wykład zamknięty we
współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
24 marca 2021 r., godz. 17:00 – Mecenat papieski jako źródło kultury i sztuki europejskiej.
Prowadzenie: Magdalena Tworzowska / Wykład towarzyszy wystawie „Arcydzieła z Watykanu.
Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II" 24.03 – 13.06. 2021
15 marca 2021 r., godz.21:00 – Srebrna epoka Wazów: Rzeczpospolita i jej stolica, król i jego
poddani. Prowadzenie: Anna Czekaj / wykład zamknięty we współpracy z Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska dla nauczycieli polonijnych.
3 marca 2021 r., godz. 17:00 – Polonia znowu może się uśmiechnąć – Historia 20-lecia na
Zamku i wokół niego. Prowadzenie: Agata Wróbel. Wykład towarzyszy wystawie "Porcelana z
polskim Orłem. Serwisy Prezydenta Mościckiego i zastawy reprezentacyjne w czasach II
Rzeczypospolitej" 2212.2020 r. - 11.04.2021 r.
3 lutego 2021 r., godz.17:00 – Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.
#JubileuszZamku Prowadzenie: Sławomir Szczocki
4 lutego 2021 r., godz.21:00 – Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.
#JubileuszZamku Prowadzenie: Sławomir Szczocki / wykład zamknięty we współpracy z
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
3 grudnia 2020 r., godz. 17:00 – Rozważna i romantyczna – epoka Oświecenia wyjątki od reguły.
Spotkanie na wystawie „Uwięziony geniusz. G.B. Piranesi". Prowadząca: Magdalena
Tworzowska / Wykład towarzyszy wystawie "Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi.
Wystawa w 300. rocznicę urodzin" 28.09.2020 r. – 05.01.2021 r.
1 października 2020 r. – Polityka kulturalna polskich Wazów w kontekście twórczości
nadwornego artysty Tomasza Dolabelli. Prowadząca: Monika Przypkowska / Wykład towarzyszy
wystawie "Dolabella. Wenecki malarz Wazów" 11 września – 6 grudnia 2020 r.
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie

