
PO
M
UZ
EA
LN
Y

IN
FO

R
M

AT
OR

 R
OD

ZI
N

N
Y

pa
żd

zi
er

ni
k 

 2
02

0

POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 

W MUZEUM
Muzeum Miejskie w Żorach
ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, tel: 32 43 43 714
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl, www.muzeum.zory.pl

f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

1 października (czwartek), godz. 17.30 
Studium postaci. Rysunek ołówkiem 

W ramach projektu: Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od zapomnienia

Szanowni Państwo, wznowiliśmy cykl spotkań – lekcje rysunku – prowa-
dzony przez malarkę Annę Flagę. Spotykamy się w każdy czwartek mie-
siąca (zaczęliśmy 3 września, rysowaliśmy węglem) o  17.30. Wystarczy 
przyjść tak jak się stoi zapewniamy wszelkie potrzebne materiały plastycz-
ne. Każda lekcja trwa półtora godziny – na najbliższej będziemy rysować 
ołówkiem. Z A P R A S Z A M Y dzieci w każdym wieku, wraz z opiekunami.

Wstęp: 10 zł

8 października (czwartek), godz. 17.30 
Skip Art. O sztuce na luzie 
(adresowane do dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat)

Jeśli interesuje Cię sztuka i  chcesz wiedzieć o  niej coś więcej, ale ko-
jarzysz jedynie Słoneczniki Van Gogha i Monę Lisę Leonarda, a brokat 
kojarzy Ci się jedynie z kiepskimi lifehackami z Youtube’a (albo, zamiast 
tego brokatu: …emballage brzmi dla Ciebie bardziej jak nazwa drogich 
perfum), to te wykłady są właśnie dla Ciebie! 

Historia sztuki nie jest łatwym przedmiotem, ale hej! Nie znaczy to, że 
musi być też nudnym =) Razem przyjrzymy się dziełom z całego świa-
ta, zajrzymy pod ramy obrazów, dowiemy się czy da się malować jajkami 
po ścianie i sprawdzimy, co wspólnego mogą mieć ze sobą jaskiniowiec 
sprzed tysięcy lat i Banksy. No to jak? Wpadniecie? 

Wykłady generalnie dla młodzieży, ale zaglądać do dowodów nie bę-
dziemy =) 

Prowadzenie: Alicja Maciejewska, Olga Hrytsaienko

Wstęp: 2 zł

30 października (sobota), godz. 10.30 
Opowieści w cieniu baobabu. Nowy cykl przeznaczony dla dzieci 
(6–12 lat, towarzystwo rodziców mile widziane) 
Opowieść pierwsza: O hienie i małpie

Hiena i małpa wspólnie odbywały podróż. Jak to się stało, że  ich dro-
gi rozeszły się na zawsze? Dlaczego w  przyjaźni ważna jest lojalność 
a kłamstwo nie popłaca? Z czego śmieje się hiena i czy da się ją polubić?

Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak

Wstęp: 10 zł


