Wystawie Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego towarzyszy program
edukacyjny realizowany poprzez przestrzeń działach twórczych na wystawie, atakże w ramach stałych
cykli zajęć, adresowanych do różnych grup wiekowych.
Godzina ze sztuką – spotkania na ekspozycji Zamku Królewskiego w Warszawie
21 listopada 2021 r. – Caravaggio – mistrz światłocienia i emocji. Spotkanie z obrazem Chłopiec
gryziony przez jaszczurkę na wystawie Caravaggio i inni mistrzowie.
Wstęp na podstawie biletów w cenie 10 zł od osoby, dostępnych w kasie Zamku i online.
Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora (Z.A.M.Ek) – zajęcia dla dzieci
4 grudnia 2021 r. – W blasku i cieniu. Caravaggio i jego świat. W powiązaniu z wystawą Caravaggio i
inni mistrzowie...
Wstęp na podstawie biletów w cenie 10 zł od osoby, dostępnych w kasie Zamku i online.
Dzielimy się historią – wykłady dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku
Teatr światła i cienia. Malarstwo Caravaggia i jego naśladowców.
Zajęcia są prowadzone stacjonarnie dla grup do 30 osób. Cena wykładu: 200 zł.
W królewskiej malarni – kurs malarstwa i rysunku
Maluj jak Caravaggio – światło i cień w obrazie. Akryl, tempera, techniki kryjące, czarne podobrazie.
18 i 25 listopada, 2,9 i 16 grudnia 2021 r.
Maluj jak Caravaggio – dynamika i afektywność kompozycji obrazu, akryl, tempera, techniki kryjące.
13, 20, 27 stycznia i 3, 10 lutego 2022 r.
Wstęp na podstawie karnetu na pojedynczy kurs w cenie 150 zł od osoby, dostępnego w kasie Zamku.
Liczba miejsc ograniczona.

UCZNIOWIE
Lekcje i warsztaty:
Dawne techniki malarskie i rysunkowe. Warsztaty muzealne dla kl. IV–VIII na wystawie Caravaggio i
inni mistrzowie...
Życie jest snem – człowiek baroku, jego obyczajowość i sztuka – lekcja muzealna dla kl. VII, VIII szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na wystawie Caravaggio i inni mistrzowie
Koszt zajęć: 200 zł/klasa.
Zgłoszenia i zapisy: formularz elektroniczny
NAUCZYCIELE

1 grudnia 2021, godz. 18.00 – Światło i cień. Caravaggio i jego naśladowcy – webinar
Wydarzenie bezpłatnie, zapisy przez formularz
DOROŚLI
Spotkanie z kuratorem i wspólne zwiedzanie wystawy
20 listopada, 11 grudnia, 22 stycznia, godz. 11.00 i 13.00
Zwiedzanie z przewodnikiem>

RODZINY Z DZIEĆMI
Przestrzeń Działań Twórczych – specjalnie zaaranżowana przestrzeń otwarta dla wszystkich
zwiedzających. Jej goście będą mogli obejrzeć specjalnie przygotowany ﬁlm, szczegółowo omawiający
dzieła znajdujące się na wystawie, oraz rozwiązać interaktywne zadania, które pozwolą poznać bliżej
twórczość jednego z najsłynniejszych malarzy świata i dowiedzieć się wielu ciekawostek z jego
barwnego życia.
Pracownia Caravaggia – zajęcia edukacyjne i warsztaty plastyczne prowadzone przez edukatorów i
wolontariuszy junior w Przestrzeni Działań Twórczych we wszystkie niedziele w okresie trwania
wystawy w godz.11.00–15.00.
Udział na podstawie biletu wstępu na wystawę

MUZEUM DOSTĘPNE – oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnościami
3 grudnia 2021 r., godz. 17.00 – oprowadzanie osób z niepełnosprawnością wzroku
28 stycznia 2022 r., godz. 15.00 – oprowadzanie osób z niepełnosprawnością słuchu
Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość zorganizowania zajęć dla oddziałów dziennych szpitali
psychiatrycznych w ramach programu Terapia przez sztukę.
Wstęp bezpłatny, szczegóły i zapisy: t.drapala@zamek-krolewski.pl
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