Zapraszamy na cykl wykładów z historii sztuki
Inspiracje.
Od Botticellego do Botero
Prowadzenie: Przemysław Głowacki
Pierwszy wykład:
wtorek, 17 października 2017 r., godz. 14.30 i 16.00
Po raz kolejny zapraszamy na całoroczny cykl wykładów dotyczących historii sztuki. W tym roku
tematem będzie inspiracja twórczości artystycznej i jej źródła na przykładzie najwybitniejszych artystów
z różnych epok. Kurs ma charakter popularnonaukowy i warto polecić go tym, którzy chcieliby rozpocząć
swoją przygodę ze sztuką, ale też tym, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę z tej dziedziny. Z
drugiej strony problemowy charakter tematów pozwala na wnikliwsze przyjrzenie się wybranym
zjawiskom. Zajęcia odbywają się w Zamku Królewskim w Warszawie, który jest pomnikiem historii
naszego kraju, ale też miejscem prezentowania ważnych dzieł sztuki.

Tematy wykładów w cyklu:
I Semestr
1. 17.10. – Dawni mistrzowie zapraszają klasyków współczesności
2. 24.10. – Odkrywając Pompeje i Herkulanum
3. 31.10. – Odrodzenie Sandra Botticellego
4. 07.11. – Uczniowie Leonarda da Vinci
5. 14.11. – Wokół Arcimbolda
6. 21.11. – Caravaggionizm
7. 28.11. – W kręgu graﬁki Rembrandta
8. 05.12. – Johannes Vermeer w sieci inspiracji
9. 12.12. – Potęga Rubensa
19.12. – brak zajęć
02.01. – brak zajęć
10. 09.01. – Podróż na Bliski Wschód. Orientalizm w malarstwie
16.01. – ferie
23.01. – ferie

11. 30.01. – Neostyle w architekturze
12. 06.02. – William Turner i malarstwo dawne
13. 13.02. – Śladami Eugène’a Delacroix’a

Przemysław Głowacki – historyk sztuki, edukator muzealny, nauczyciel. Od wielu lat zajmuje się
popularyzacją wiedzy o sztuce. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi,
m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki, prowadzi wykłady z historii sztuki w Warszawskiej Szkole Filmowej. Był
jednym z założycieli Forum Edukatorów Muzealnych oraz uczestniczył w organizacji polskiej edycji
międzynarodowej akcji społecznej Dzień Wolnej Sztuki. W 2007 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla
kultury polskiej”. Jego pasją jest zwiedzanie wystaw i muzeów, prowadzi bloga poświęconego sztuce
www.artdone.pl.
Wykłady prowadzone są we wtorki o godzinie 14.30 i powtarzane o godzinie 16.00
Czas trwania jednego wykładu ok. 75 minut
Opłatę za I semestr (13 spotkań) w wysokości 100 zł należy uiścić w kasie Zamku.
Bilety dostępne będą od 15 września 2017 w kasie Zamku.
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