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POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
W MUZEUM
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W hołdZiE WiELkiM MistrZoM 

Alojzy Błędowski – malarstwo
22.11.2018–31.01.2019

Wystawa poświęcona jest zagadnieniom kopiowania, interpretacji, 
fałszerstwa, reprodukcji i inspiracji dzieł sztuki. 

W procesie kopiowania, bądź naśladowania dzieł innych malarzy, nie 
zawsze celem jest osiągnięcie wiernego odwzorowania. Gdy do głosu 
dochodzą czynniki takie, jak styl własny, odmienność zastosowanej 
techniki, brak bezpośredniego kontaktu z dziełem, a nawet niewielka 
zmiana wymiarów obrazu, efektem końcowym nie jest kopia, a raczej 
interpretacja dzieła. To nader istotne w przypadku prac Alojzego Błę-
dowskiego, który sygnuje je swoim nazwiskiem. Interpretacja „Mony 
Lisy” może zostać podpisana. To przecież pewna forma hołdu zło-
żonego zarówno Leonardowi, ale też próba pokazania własnej relacji 
z dziełem.

W „galerii interpretacji własnych” znalazły się dzieła wielkie i pierw-
szoplanowe nazwiska artystów – malarzy innowatorów, odkrywców, 
buntowników i  rewolucjonistów. To znamienne, że wybór czyta się 
z jednej strony jako oczywisty, z drugiej zaś odsłania on własne pre-
dylekcje autora. Swoje miejsce znalazły tu dzieła, które artyście – in-
terpretatorowi, narzuciły własny świat – świat nastroju i wrażeń, zo-
stawiając kwestie techniczne na drugim planie. Da Vinci, Rembrandt, 
Rubens, Vermeer czy Picasso, ale również Gierymski, Chełmoński 
i Boznańska – to nazwiska wybranych mistrzów, którzy budują „wła-
sną historię sztuki” autora.

ZAPrASZAMY W grUdNIU:



PROGRAM

8 listopada (czwartek), godz. 18:00 
Młodzieńcze lata braci Józefa i Bronisława  
Piłsudskich – spotkanie z Michałem  
Bronowickim z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Muzealna Misja Patryotyczna

Znamy polityczne sukcesy Józefa Piłsudskiego. Dorobek etnogra-
ficzny Bronisława Piłsudskiego ceni cały naukowy świat. Dlatego 
warto przyjrzeć się młodzieńczym latom braci Piłsudskich, które 
w dużym stopniu wpłynęły na ich dalsze losy, a o których opowie 
nasz specjalny gość. 

11 listopada (niedziela), godz. 14:00–17:30 
Święto Niepodległości
Muzealna Misja Patryotyczna

Zapraszamy do Muzeum na wystawę: „Świat Ajnów. Od Bronisława 
Piłsudskiego do Shigeru Kayano”, stanowiącą uniwersalną opowieść 
o  doświadczeniu wolności i  niepodległości – zapisanym na kartach 
historii jednego z najwybitniejszych etnografów, starszego brata Jó-
zefa, i ludu Ajnów, który ocalił on przed zapomnieniem. Czy wolność 
jest możliwa – każdy z nas zadawał sobie to pytanie nie jeden raz. 
Zachęcamy do wspólnej refleksji i... do Świata Ajnów Piłsudskiego. 

11 listopada (niedziela), godz. 12:00 
Święto Niepodległości
Muzealna Misja Patryotyczna

Gra miejska: „11 tropów Niepodległości”. Zachęcamy do udziału 
w plenerowym teście wiedzy o Żorach i znajomości ich topografii. 
Na jedenastu stanowiskach zlokalizowanych w jedenastu ważnych 
dla historii Żor miejscach czekać będą na uczestniów zadania do 
rozwiązania. Trudne nie będą, ale łatwe też raczej nie  – warto 
jednak podjąć wyzwanie. Zaczynamy o 12:00 na Rynku. Gramy w ze-
społach trzyosobowych. Czas przewidziany na rozstrzygnięcie gry 
to półtorej godziny. Prosimy o  wcześniejsze zapisy pod numerem 
telefonu 32-43-43-714 w. 201. Do zobaczenia na starcie. 

17 listopada (sobota), godz. 17:00 
Finisaż wystawy:  Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego  

do Shigeru Kayano
Muzealna Misja Patryotyczna

To już ostatni dzień tej wystawy. Zapraszamy na ostatnie oprowa-
dzenie kuratorskie, a po nim spotkanie promocyjne towarzyszącej 
wystawie publikacji. To piękna książka, na treść której składają 
się artykuły najbardziej uznanych autorytetów jeśli chodzi o życie 
i dorobek naukowy Bronisława Piłsudskiego, a także losy i kulturę 
Ajnów. 

22 listopada (czwartek), godz. 18:00 
Co przed ponad stu laty żorzanie wiedzieli o Afryce?

Bez internetu, bez kanału National Geographic w  telewizji (której 
też nie było) okazuje się, że… wiedzieli całkiem sporo. Znali niuan-
se afrykańskiej mody, budownictwa, wiedzieli jakie drzewa można 
spotkać na sawannie. Skąd ta wiedza? Dowiecie się, jeśli weźmiecie 
udział w  kolejnym spotkaniu z  cyklu: Polskie poznawanie świata, 
w czwartek 22 listopada, o 18:00.

Prowadzenie: Tomasz Górecki, Muzeum Miejskie w Żorach.

Wstęp: 1 zł.

 

29 listopada (czwartek), godz. 18:00 
„W hołdzie wielkim mistrzom”. Alojzy Błędowski. Malarstwo
Wernisaż

Zapraszamy na nową wystawę w naszej muzealnej galerii wystaw 
czasowych, stanowiącą oś nowego projektu edukacyjno-wystawie-
niczego, który koncentruje się wokół takich pojęć jak: kopia, falsyfi-
kat, reprodukcja i inspiracja, w ramach którego organizowane będą 
spotkania i  zajęcia na temat sztuki naśladowania i  interpretacji 
dzieł wielkich mistrzów.

Uroczyste otwarcie odbędzie się z udziałem autora.  
Kuratorką wystawy jest Anna Flaga. 

WYstAWY CZAsoWE

„Świat Ajnów. od Bronisława Piłsudskiego do shigeru kayano”

19.05–18.11.2018

Trudno przecenić wartość dorobku naukowego Bronisława Piłsud-
skiego, starszego brata Józefa, zesłanego na Sachalin po wykryciu 
spisku na życie cara i zdekonspirowaniu niedoszłych zamachowców. 
Był wybitnym badaczem kultur ludów Dalekiego Wschodu, ale też 
– po powrocie na krótko do Polski – tatrzańskich górali. To w jego 
dziele życia, jakim były badania prowadzone wśród Ajnów, upatruje 
się źródła renesansu ich kultury. Bronisław, który w jakimś sensie 
utracił własną ojczyznę, po latach pomógł odzyskać ojczyznę Aj-
nom. Nam, muzealnikom w  Żorach bliskie sercu jest także to, co 
Bronisław Piłsudski myślał o roli muzeów i tym, w jaki sposób po-
winny one opisywać rzeczywistość. Nie bez przyczyny bywa on na-
zywany ojcem muzealnictwa.

Prezentowana na wystawie kolekcja Muzeum Miejskiego w Żorach 
powstaje od 2015 roku. Głównymi miejscami zakupu eksponatów 
były jak dotąd warsztaty rzemieślnicze w Biratori oraz antykwariaty 
w Sapporo, Tokio i Brukseli. Żorskie Muzeum Miejskie posiada obec-
nie największy w Polsce zbiór przedmiotów przynależnych kulturze 
ajnuskiej. Są to narzędzia, stroje i ozdoby, bibeloty, naczynia i przybo-
ry kuchenne, eksponaty ilustrujące wierzenia i ajnuskie ceremoniały, 
broń i przykłady Ainu Design. Pozyskane obiekty dobierano tak, by ich 
kolekcja stanowiła ilustrację procesu zmian zachodzących w kulturze 
Ajnów w przeciągu ostatnich 150 lat. To muzealny zapis zaniku jednej 
z najciekawszych autochtonicznych kultur tej części świata.

Kurator wystawy – dr Lucjan Buchalik
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