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PROGRAM

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Senacka 3, tel. 12 422 75 60 wew. 50
9.00 – 18.00
bilet wstępu 1 zł
Wystawy stałe:
„Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”
„Bogowie Starożytnego Egiptu”
„Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”,
„Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”
Wystawy czasowe: niespodzianka dla zwiedzających
Ostatnie wejście możliwe pół godziny przed zamknięciem wystaw. Na wystawach
może przebywać max. 50 osób
Wykłady online:
20.00 - wykład „Homo sapiens – nie taki wcale współczesny jak go malują”
21.00 - wykład „Wielka Bazylika transeptowa w Marei z V wieku i jej poprzednik, nowo
odkryty kościół z IV wieku”
Wykłady będą odbywały się na platformie Zoom, każdy potrwa ok. pół godziny, konieczność
wcześniejszych zapisów na stronie: rezerwacja.archeolog@gmail.com.
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21, tel. 12 421 89 63
10.00 -17.00
bilet wstępu 1 zł
wystawy stałe:
„Pasterz. 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II”
„Tempus argenti” a także ekspozycja dawnej sztuki sakralnej
Dodatkowo pokaz specjalny: Arrasy "Ofiara Abrahama" z kolekcji kardynała Jana Puzyny,
znajdujący się w zbiorach Muzeum
Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Gmach Główny
pl. J. Matejki 13, I p., tel. 516 149 469
10.00 - 20.00
wstęp wolny
12.00-20.00 - (nowe specjalnie na ten cel zaaranżowane wejście otwarcie Sieni Matejkowskiej
nowe wejście od strony ul. Basztowej)
10.00 - 20.00 - wystawa rzeźb Pawła Orłowskiego "Przeszłość Przyszłości" w przestrzeniach
budynku przy pl. Matejki
12.00-20.00 - wiosenna wyprzedaż Wydawnictwa ASP. Książki w wyjątkowych cenach
dostępne dla wszystkich zainteresowanych w sieni Matejkowskiej
oprowadzania dotyczące przygotowania i aranżacji wystaw (o 13.00 - dla rodzin z dziećmi, o
16.00 i 18.00 - dla wszystkich)

10.00-20.00 - mini-wystawa mebli Mateja Vakuli
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12, tel. 12 410 07 70
11.00-18.00
bilet wstępu 2 zł
Prezentacja eksponatów z kolekcji broni palnej i szabli (dziedziniec)
Dla dzieci w wieku szkolnym możliwość zagrania w wielkoformatowa grę planszową o Akcji
„Burza” - plansze obsługiwane i tłumaczone przez animatorów
Dla najmłodszych – budowa wystawy o tematyce militarnej z klocków COBI.
bezpłatne oprowadzania z przewodnikiem (po wcześniejszej rezerwacji) wg poniższego
harmonogramu:
11.00 - 12.30 – Seniorzy zwiedzanie z przewodnikiem
11.00 -12.30 – Warsztaty „Poznajemy współczesnych rycerzy” – dzieci klasy 1-3
13.00 -14.30 – Warsztaty dla młodzieży – gra terenowa
15.00 -16.30 – warsztaty rodzinne „zostań asem wywiadu” – gra terenowa
16.00 -17.00 – oprowadzanie z przewodnikiem
17.00 -18.00 – oprowadzanie z przewodnikiem
Rezerwacja pod nr telefonu: 12 41 00 796, oraz na stronie: rezerwacja@muzeum-ak.pl

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Ratusz, plac Wolnica 1, tel. 12 430 55 75
10.00-19.00
bilet wstępu 1 zł
wystawa stała: „Polska kultura ludowa”
- Budynek Esterka, ul. Krakowska 46
wystawa czasowa; „Syberia. Głosy z Północy”
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie
ul. Senacka 3, tel. 12 422 19 10
12.00-20.00
wstęp wolny
warsztaty „Mieszkańcy Bursztynowej Komnaty”
wystawa czasowa „Gwiazdki z nieba”
12.00-20.00 - prezentacja wystawy „Budowa geologiczna okolic Krakowa” – co warto
wiedzieć?
17.00, 19.00 - wprowadzenie do wystawy (dr Agata Jarzynka)
Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
al. Mickiewicza 30, tel. 12 617 23 65
Gmach Główny AGH
18.00 - spotkanie on-line w formie live`a
„Najciemniej pod latarnią, czyli tajemnice Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH”
Transmisja potrwa co najmniej 45 minut, będzie interaktywna (z możliwością włączenia się
do dyskusji osób oglądających).
Transmisja odbędzie się za pośrednictwem portalu Facebook
(facebook.com/@muzeumgeologiczneagh
Wszelkie dodatkowe informacje umieszczone na stronie FB

Dodatkowe atrakcje:
- Spotkanie z niezwykłymi okazami muzealnymi z całego świata
- Czy sól może być ciekawym kąskiem?
- Jaskiniowa kapsuła czasu
- Geologiczne niespodzianki
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
ul. Królowej Jadwigi 220
11.00-18.00
bilet wstępu 1 zł
wystawa stała; „Portret”
Muzeum Krakowa
Na wejścia na wystawy, oprowadzania i spacer obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
bilet wstępu - 1 zł
Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4, tel. 12 257 00 95
10.00-18.00
wystawa stała: „Kraków – czas okupacji 1939-1945”
wystawa czasowa; „Rozstania-poszukiwania. Wojenne losy krakowian”.
Ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 16.30, na czasową o godz. 17.30
Obowiązuje
wcześniejsza
rezerwacja
zwiedzania
dokonana
na
stronie
www.bilety.muzeumkrakowa.pl
14.00 i 16.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Rozstania-poszukiwania.
Wojenne losy krakowian”. Limit: 9 osób. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w Centrum
Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl
Wykład on-line (Facebook – Fabryka Emalia Oskara Schindlera)
17.00 „Losy Polaków na wschodzie - 1939 – 1945” - dr hab. Hubert Chudzio (Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).
Oddział Dom pod Krzyżem
ul. Szpitalna 21, tel. 12 422 52 58
10.00-17.00
10.00 – 17.00 wystawa czasowa; „W chocholim tańcu”
Ostatnie wejście o godz. 16.30. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zwiedzania dokonana na
stronie: www.bilety.muzeumkrakowa.pl
15.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „W chocholim tańcu”
Limit: 15 osób. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających:
info@muzeumkrakowa.pl
17.00 - Spacer – „Wokół Placu św. Ducha”
Start: Dom pod Krzyżem. Prowadzący: Andrzej Szoka
Limit: 15 osób. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających:
info@muzeumkrakowa.pl
18.00 - debata - Wyspiański niekanoniczny albo (muzyczne) kręgi Wyspiańskiego.
Jak uczynić myśl, słowa i obraz Wyspiańskiego żywymi i aktualnymi? Dlaczego warto się
nimi inspirować? Jak można z nimi dyskutować?
Paneliści: zespół Kirszenbaum – Jakub Wiśniewski, Kacper Szpyrka, Michał Zadara, Olga
Drygas
Prowadząca: Julia Lizurek. on-line (Facebook – Centrum Dziedzictwa Niematerialnego)

Muzeum Nowej Huty
os. Centrum E 1, tel. 12 446 78 21
10.00-17.00
10.00-17.00 - zwiedzanie wystaw czasowych „Wańka - Wstańka. Nowohucki pomnik Lenina”
i „Atomowa Groza. Schrony w Nowej Hucie” (ostatnie wejście na wystawy czasowe o godz.
16.30, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja: www.bilety.muzeumkrakowa.pl)
13.30 i 15.30 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Wańka - Wstańka.
Nowohucki pomnik Lenina” (limit: 15 osób, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w Centrum
Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl)
Muzeum Podgórza
ul. Limanowskiego 51, tel. 12 39 68 101
10.00-17.00
10.00-17.00 - zwiedzanie wystawy stałej „Miasto pod kopcem Kraka” i czasowej „Podgórze
Wojciecha Weissa” (ostatnie wejście na wystawy o godz. 16.30, obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja: www.bilety.muzeumkrakowa.pl)
12.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Podgórze Wojciecha Weissa (limit:
15 osób, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających:
info@muzeumkrakowa.pl)
17.30 spacer „Weiss w Podgórzu”, start: dziedziniec Muzeum Podgórza
(limit: 15 osób, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających:
info@muzeumkrakowa.pl)
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i
obóz koncentracyjny (1942 - 1945) (w organizacji)
Rynek Główny 35, tel. 12 307 02 53
wstęp wolny
Dwa tematyczne oprowadzania po terenie KL Plaszow
I spacer
Miejsce i czas spotkania:
ul. Jerozolimska 3 (obok Szarego Domu)
17.00 - 18.15
Żydowskie cmentarze na terenie KL Płaszow
Teren niemiecki obóz pracy przymusowej Plaszow powstał na terenie dwóch cmentarzy
żydowskich (starego – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu oraz nowego – Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie). Uczestnicy oprowadzania będą mieli możliwość
zapoznania się z historią obu nekropolii, skalą i skutkami ich wojennej dewastacji, a także
obecnymi (lub nieobecnymi) w przestrzeni formami ich upamiętnień. Tłem wykładu będą
zasady judaizmu (halacha) określające znaczenie i rolę cmentarzy w religii żydowskiej.
Zaprezentowane zostaną także wybrane formy epigraficzne występujących na macewach wraz
z wyjaśnieniem ich symboliki.
Prowadząca: Justyna Morawska (Muzeum KL Plaszow)
II spacer
Pomniki KL Plaszow (1947-1964-2020)
wstęp wolny
Miejsce i czas spotkania:
Plac Braci Dudzińskich (przed wejściem na Dworzec Kraków Płaszów), zakończenie: okolice
Pomnika Ofiar Faszyzmu (ul. Kamieńskiego),

18.30 – 20.00
Trasa: ul. Prokocimska – ul. Wodna – ul. Wielicka – ul. Jerozolimska – ul. Abrahama - Miejsce
Pamięci KL Plaszow
Na terenie KL Plaszow i w okolicach stacji kolejowej przy ul. Dworcowej znajduje się siedem
upamiętnień. Wszystkie związane są z czasem II wojny światowej i historią wojennego
Krakowa. Ich forma jest zróżnicowana, od prostych tablic i obelisków po ekspresyjne
monumentalne rzeźby. Podczas spaceru uczestnicy poznają okoliczności powstania
upamiętnień oraz historie zdarzeń, które pomniki przywołują.
Prowadzący: Kamil Karski (Muzeum KL Plaszow)
Informacje o liczbie osób w grupie i rezerwacji będzie dostępna na stronie muzeum:
www.plaszow.org i na facebooku instytucji
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. 12 421 12 42
11.00 - 22.00
w godz. 18.00-22.00 - bilet wstępu 1 zł
Wystawy czasowe: “Więcej światła”
„Futuronauci”
Dodatkowe atrakcje w godzinach wieczornych:
18.00 - Detektory i promienie - pogadanka Jacka Gaja na wystawie „Więcej światła”
18.30 - Gra SPIN GO dziedzina: Architektura i budownictwo
19.00 - Muzealnym Szlakiem Techniki w ramach SPiNarium - spacer
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
al. Pokoju 68, tel. 12 428 66 00
Ogród czynny 10.00 – 22.00
w godzinach 18.00-22.00 bilet do Ogrodu za 1 zł
Dodatkowe atrakcje w godzinach wieczornych:
„Kolorowe płomienie” - pokazy spalania pierwiastków
„Rura Rubensa” - wizualizacja fali dźwiękowej za pomocą gazowych płomieni
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawła II 39, tel. 12 642 87 00
9.00-22.00
bilet wstępu 16 zł, dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny
9.00 - 22.00 – zwiedzanie stałych ekspozycji – łącznie z najnowszą wystawą „Skrzydła i
Ludzie XX wieku”
12.00 – Szlakiem (NIE)docenianych perełek MLP – oprowadzanie po wybranych
najciekawszych eksponatach Muzeum
Na zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy. Udział w grupach max 15- osobowych.
Zwiedzający oprowadzani będą przez aplikację lub papierowy przewodnik, który poprowadzi
specjalnie na ten dzień wytyczonym szlakiem.
16.00, 18.00 –Aerohistoria na pirackich skrzydłach - pokaz plenerowy
19.30 – „I Ty możesz dzierżyć broń! O wykorzystaniu technologii druku 3D w ochronie
zabytków i odtwarzaniu eksponatów” – pokaz możliwości muzealnych nowych technologii
połączony z wykładem
W czasie pokazu będzie można obejrzeć replikę karabinu Hotchkiss i zrobić sobie z nim
pamiątkowe zdjęcie. (spotkanie przed Głównym Hangarem)
20.00 – „Samolot zmienia kształt - o ewolucji w konstrukcji latających maszyn” - Spotkanie
przy samolocie – wydanie specjalne - online

Spotkanie realizowane online za pomocą platformy zoom z równoległą transmisją na profilu
facebookowym muzeum
www.muzeumlotnictwa.pl https://www.facebook.com/MuzeumLotnictwa

Muzeum Narodowe w Krakowie
Gmach Główny, al. 3 Maja 1, tel. 12 433 55 00
10.00 –17.00
bilet wstępu 1 zł
Galeria Rzemiosła Artystycznego, I piętro
W Galerii Rzemiosła Artystycznego, odnajdziemy bogaty zbiór niezwykłych przedmiotów od
czasów wczesnego średniowiecza aż po secesję, które zachwycają swoim stylem, formą i
precyzją wykonania
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Rynek Główny 3, tel. 12 433 54 00
10.00–17.00
bilet wstępu 1 zł
W Sukiennicach mieści się jedna z największych w Polsce stałych wystaw XIX-wiecznego
polskiego malarstwa i rzeźby.
Sala Siemiradzkiego: „Wokół akademii”
Sala Chełmońskiego: „Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu”
Sala Michałowskiego: „Romantyzm. W stronę sztuki narodowej”
Sala Bacciarellego: „Oświecenie”
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17, tel. 12 433 59 20
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
Ekspozycja przedstawia dzieła polskiej sztuki średniowiecznej i nowożytnej, pochodzące ze
zbioru gromadzonego od XIX wieku, które prezentowane są w zabytkowych wnętrzach Pałacu
Biskupa Erazma Ciołka.
Galeria Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wieku
Galeria Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej
Wystawa: „Kraków na wyciągnięcie ręki”
Wystawa czasowa: „Od nowa”. Konserwacja dawnych portretów
Muzeum im. Emeryka Hutten- Czapskiego
ul. Piłsudskiego 10–12, tel. 12 433 58 40
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
Kolekcja monet, medali i banknotów oraz starodruków i map.
wystawy czasowe: „Gdzie Rzym, gdzie Krym. Mennictwo Złotej Ordy i Chanatu Krymskiego”,
„Wydawcy – Introligatorzy – Złotnicy. Zabytkowe oprawy ksiąg ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie”
Pawilon Józefa Czapskiego

ul. Piłsudskiego 12, tel. 12 433 58 40
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
Najważniejszą częścią Pawilonu Józefa Czapskiego jest stała ekspozycja opowiadająca o jego
życiu i twórczości, której autorką jest Krystyna Zachwatowicz. Prześledzić można na niej, poza
biografią artysty, także prawie całą historię Polski i w mniejszym zakresie Europy XX wieku,
której uczestnikiem, a później świadkiem był Czapski. Komentarzem dla wydarzeń w których
Józef Czapski brał udział są wybrane teksty z jego dzieł. Ekspozycja łączy z jednej strony
tradycyjną dla muzeów formę eksponowania, gdzie najistotniejsze są autentyczne obiekty i w
przypadku pisarzy i malarzy ich dzieła, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
multimedialnego pozwalającego m.in. na zapoznanie się z materiałami archiwalnymi.
Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego
pl. Szczepański 9, tel. 12 433 54 50
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
wystawa czasowa: „Aleksander Kotsis (1836–1877). Odcienie realizmu”
Muzeum Dom Jana Matejki
ul. Floriańska 4, tel. 12 433 59 63
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
wystawa czasowa: „Jan Kochanowski w twórczości Jana Matejki. Wokół bohatera obrazu,
wystawa czasowa: „Matejkowie. Następne pokolenie”
Muzeum Dom Józefa Mahoffera
ul. Krupnicza 26, tel. 12 433 58 50
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
Dom Józefa Mehoffera reprezentuje formułę muzeum-domu artysty, w tym wypadku z
bogatym, autentycznym wyposażeniem domu; wiele zabytkowych mebli, wyrobów rzemiosła
artystycznego, bibliotekę, kolekcję japońskich drzeworytów, rzeźby, fotografie, rodzinne
pamiątki oraz przede wszystkim prace Józefa Mehoffera: obrazy olejne, rysunki, grafiki,
projekty dekoracyjne, witraże
Oddział Muzeum Narodowego w Ząkopanem
Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi „ATMA” w Zakopanem
ul. Kasprusie 19, Zakopane, tel. 18 202 00 40
10.00–16.00
bilet wstępu 1 zł
Karol Szymanowski (1882–1937) najwybitniejszy polski kompozytor pierwszej połowy XX
wieku w latach 1930-1935 zamieszkał na stałe w Zakopanem, w willi „Atma”, gdzie od 1976
roku mieści się muzeum biograficzne jego imienia. W „Atmie” powstały takie dzieła, jak m.in.
folklorystyczny balet-pantomima Harnasie, IV Symfonia koncertująca, II Koncert skrzypcowy
i Litania do Marii Panny
wystawa czasowa: „Leon Wyczółkowski – z Tatrami w tle”

Muzeum Książąt Czartoryskich
ul. Pijarska 15, tel. 12 370 54 66
10.00–17.00
wstęp bilet normalny – 35 zł
bilet ulgowy – 20 zł
Dama z gronostajem Leonarda da Vinci
„Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijna oraz wiele innych arcydzieł
nie tylko z dziedziny malarstwa, ale także rzeźby, rzemiosła, militariów, sztuki użytkowej,
można zobaczyć w 26 salach ekspozycyjnych, na dwóch piętrach wyremontowanego Pałacu
Muzeum Książąt Czartoryskich
Wystawa czasowa: „Portrety Królewskie – Wazowie”
Dawny Hotel CRACOVIA
al. Focha 1
10.00–17.00
bilet wstępu 1 zł
Hol hotelu
wystawa czasowa: „Architektura Muzyką Przestrzeni. 5 niezwykłych sal koncertowych
Europy” - wystawa w Hotelu Cracovia jest drugą odsłoną ekspozycji, która oryginalnie została
zorganizowana w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w 2016 roku.
Punktem wyjścia do jej stworzenia był nowy budynek Filharmonii zaprojektowany przez
Estudio Barozzi Veiga, uhonorowany nagrodą architektoniczną im. Miesa van der Rohe.
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, tel. 12 42 42 823
11.00-19.00
bilet wstępu 1 zł
wystawa: „Nie tylko Bauhaus. Międzywojenna fotografia niemiecka i polskie tropy”
dodatkowo 3 spotkania on-line:
15.00 - warsztaty dla dzieci 5-12 lat: „Kosmiczne eksperymenty”
17.00 - warsztaty dla dzieci 7-12 lat: „Podróż do gwiazd”.
20.00 - wykład dr Łukasza Lamży
https://www.facebook.com/mckkrakow
Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET
Narodowy Stary Teatr w Krakowie
ul. Jagiellońska 1, tel. 12 422 85 66
11.00-19.00
Bilet wstępu 1 zł
11.30-18.30 oprowadzania kuratorskie po stałej ekspozycji
(wejścia dla zwiedzających co godzinę)
Informacje: www.micet.pl
Muzeum zaprasza na wirtualny spacer na platformie vod.stary.pl
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26, tel.12 267 27 03

10.00-18.00
bilet wstępu 1 zł
Origami - dla uczestników wydarzenia na recepcji Muzeum dostępne będą koperty z
papierem origami oraz instrukcją do samodzielnego składania
Wystawy:
„Koniec Świata 2011”
„Maria Sibylla Merian”
„Botaniczne poszukiwania. Sztuka botaniczna w XXI wieku”
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, tel. 12 263 40 00
11.00-22.00
bilet wstępu 2 zł
Oprowadzania:
Krzysztof M. Bednarski oprowadza po wystawie: „Symbole życia po śmierci. Rzeźba
komemoratywna”
oprowadzanie po Archiwum MOCAK-u wraz z prezentacją wybranych dzieł
wprowadzenie kuratorskie do wystawy Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego „Pieśń
ostateczna”
Muzeum u Ciebie - czyli Autobus MOCAK-u (zwiedzanie od strony ul. Lipowej 4)
Pokazy wideo w sali audiowizualnej: między godziną 11.00 a 20.00 dokumentacja wideo
projekcji publicznej Krzysztofa Wodiczko
wystawy:
„Architektura jako symbol, tekst i tło”
„Artyści z Krakowa. Generacja 1950–1969”
„Marian Eile Artysta i redaktor”,
Paweł Althamer, Artur Żmijewski „Pieśń ostateczna”,
„Dialog z przestrzenią”,
„Współczesne modele realizmu”,
całoroczna wystawa „Kolekcja wokół MOCAK-u”
W recepcji MOCAK-u - dla dzieci dostępne będą wybrane zeszyty edukacyjne z cyklu Twórcza
Kolekcja
Przez cały dzień w księgarni MOCAK Bookstore będzie obowiązywać specjalna promocja:
zakupu wydawnictw MOCAK-u
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15, tel. 12 422 27 34
16.00-21.00 zwiedzanie tylko on-line: www.maius.uj.edu.pl
www.facebook.com/muzeumUJ
“Bajki robotów” w Collegium Maius
pokaz naukowy: “Skąd biorą się kolory”? Na żywo z Muzeum UJ
#LumenologiaMuzealna
"Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Mikołaja Kopernika w
Krakowie". Relacja na żywo
Stanisław Lem na Uniwersytecie Jagiellońskim
otwarcie wystawy Kolektywu pt. “Pnącza” w ramach studenckiego festiwalu Polikultura
podcast "Od Homera do Lema. O podróżach pozaziemskich w dawnej literaturze i kulturze"

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27, tel.12 663 36 35
9.00-19.00
bilet wstępu 1 zł (darmowe zwiedzanie dzieci do lat 4 i seniorzy)
18.15 - ostatnie wejścia
Zwiedzanie szklarni i Muzeum Ogrodu Botanicznego – prezentacja wystawy ukazującej
pomoce dydaktyczne do nauki botaniki z XIX i XX wieku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”
ul. Nadwiślańska 2-4, tel. 12 442 77 70
11.00–19.00
Wstęp wolny na wystawy:
wystawa stała: „Tadeusz Kantor. Widma”
wystawa czasowa: „Myślo-kształty” (Festiwal Copernicus)
Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5, tel. 12 422 51 55
bilet wstępu 1 zł
Wawel. Odrodzenie: Arrasy – Cranach – Skarbiec
11.30–20.00 – wystawy: „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921”, Skarbiec
Koronny, „Sztuka Wschodu. Namioty tureckie”, „Cranach na Wawelu”, Smocza, Ogrody –
(płatne 1 zł za każdą wystawę)
11.30–17.00/17.30 - kiermasz wydawnictw – skrzydło północne na dziedzińcu arkadowym
18.00–22.00 - kiermasz wydawnictw – budynek administracyjny przy mennicy
21.00–21.30–22.00 – wieczór pod gwiazdami na Wawelu (płatne 1 zł)
Pokaz multimedialny na Dziedzińcu Arkadowym, nowe nabytki w Skarbcu Koronnym,
„Cranach na Wawelu”, I piętro ekspozycji „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921”
Bilety należy wcześniej zakupić na stronie: https://ebilet.wawel.krakow.pl/
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”
Rynek Główny 20 Pałac Potockich, tel. 12 423 12 43
12.00-22.00
bilet wstępu 2 zł
wystawa: „Partytura i ogród. Muzyka wobec obrazu, ogród wobec muzyki”
http://bunkier.art.pl/?wystawy=krzysztof-penderecki-partytura-i-ogrod-muzyka-wobecobrazu-ogrod-wobec-muzyki
Wydarzenia:
Konkurs plastyczny dla dzieci online (na stronie Galerii – www.bunkier.art.pl) do wygrania
zestawy książeczek Małego Klubu Bunkra Sztuki i zestawy kredek
18.00 - oprowadzanie po wystawie „Partytura i ogród. Muzyka wobec obrazu, ogród wobec
muzyki”, wstęp ograniczony
Księgarnia MOCAK-bookstore-BUNKIER:
Promocja 3-za-2 - Kupując dwie publikacje Bunkra Sztuki, trzecią można otrzymać gratis.
Obowiązuje rezerwacja zwiedzania dokonana na stronie: press@bunkier.art.pl

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, tel. 12 644 02 66
13.00-19.00
bilet wstępu 2 zł do każdej z Galerii
Galeria Zdzisława Beksińskiego
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich – obrazy, rysunki i fotografie, łącznie 250 prac
Galeria Jerzego Dudy – Gracza
Kolekcja Wilmy i Agaty Dudy-Gracz - stała wystawa malarstwa i grafiki, 91 prac.
Krakowska Huta Szkła
ul. Lipowa 3, tel. 12 423 67 90
10.00-16.00
bilet wstępu 1 zł
zwiedzanie ekspozycji muzealnej
pokaz ręcznego formowania szkła

Wydarzenia towarzyszące:
,,Festiwal Kultury i Mediów Polikultura 2021” - jest wydarzeniem organizowanym przez
studentów I roku studiów zarzadzania kulturą i mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Koordynowaniem oraz opieką całego przedsięwzięcia zajmują się członkowie Instytutu Badań
Organizacji Kultury oraz pracownicy instytucji kultury Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Muzeum Fotografii w Krakowie.
W ramach dwudniowego Festiwalu, który odbędzie się 21-22 maja 2021r. pod hasłem ,,więzi”
odbędą się trzy główne wydarzenia: wystawa młodej sztuki współczesnej, wystawa w
Collegium Maius oraz koncert.
Oprócz ww. wydarzeń planowane są rozmowy oraz debaty, na których rozważane będą relacje
międzyludzkie, których charakter zmienił się podczas trwania pandemii covid – 19
oraz związane z nimi ograniczenia.
Wydarzenia te odbędą się w różnych punkach w centrum Krakowa (Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, klubach muzycznych oraz Muzeum Fotografii w Krakowie). Festiwal będzie
również transmitowany online, aby dotrzeć do szerszego grona uczestników z całej Polski.
Informację o Festiwalu można znaleźć na stronie: https://festiwalpolikultura.pl

