Program edukacyjny towarzyszący wystawie
Bernardo Bellotto. W 300. rocznicę urodzin malarza

UCZNIOWIE
Lekcje i warsztaty:
Warszawa w obrazach Bernarda Belotta, kl. I-III > więcej
Podróż po Europie z Bernardem Bellottem, kl. IV-VIII > więcej
Początki nowoczesnej Europy - panorama XVIII wieku w obrazach Canaletta, klasy
szkół ponadpodstawowych > więcej
Koszt zajęć: 300 zł/klasa.
Zgłoszenia i zapisy > formularz.

NAUCZYCIELE
28 września 2022 r., godz.18.00 - bezpłatne webinarium Między rzeczywistością
kaprysem. Europa czasów oświecenia w wedutach z epoki. Prowadzenie historyk sztuki
Przemysław Głowacki. Opis wydarzenia i formularz głoszenia > tutaj.
28 września i 1 października 2022 r. - bezpłatne warsztaty na wystawie.
Szczegółowe informacje dostępne > tutaj.

RODZINY Z DZIEĆMI
Przestrzeń Działań Twórczych – Bellotto. Inspiracje.
Specjalnie zaaranżowana przestrzeń otwarta dla wszystkich zwiedzających, dostępna w
ramach biletu na wystawę. Jej goście będą mogli obejrzeć specjalnie przygotowany ﬁlm Świat
Bellotta przybliżający twórczość artysty. Młodsi goście dzięki karcie zadań dowiedzą się m.in.
weduta, sztafaż i tym samym otrzymają tytuł pomocnika samego mistrza Bellotta. Na
wystawie znajduje się także przestrzeń z zadaniami interaktywnymi, które pozwolą przyjrzeć
się z bliska technice malarskiej artysty.

Pracownia Bellotta – zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów i
wolontariuszy junior w Przestrzeni Działań Twórczych we wszystkie niedziele w okresie
trwania wystawy w godz.12.00 – 14.00. Wejście na podstawie biletów na wystawę.

Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora – zajęcia dla dzieci
7 stycznia 2023 r. – Wielka podróż. Z mistrzem Canalettem po osiemnastowiecznej Europie
Wstęp na podstawie biletów w cenie 20 zł od osoby, dostępnych w kasie Zamku i online.

DOROŚLI
Wykład zapraszający na wystawę:
17 września 2022 r., godz. 12.00 - Europa Canaletta
Podczas wykładu opowiemy o życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych malarzy miast,
czyli Bernarda Bellotta zwanego Canalettem. Jego droga życiowa i artystyczna zaczęła się w
Wenecji. Jednak malując inne europejskie miasta miał okazję rozwinąć swój własny styl. Na
bezpłatny
wykład
obowiązują
zapisy
(na
stronie
https://edd.nid.pl/wydarzenia/europa-canaletta/)
Wydarzenie jest realizowane w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wykład prowadzi Tomasz Drapała.

Spotkanie z kuratorem i wspólne zwiedzanie wystawy
13 listopada 2022 r.; godz. 12.00
11 grudnia 2022 r.; godz. 12.00 i 14.00.
8 stycznia 2023 r., godz. 12.00
Wstęp na podstawie biletów w cenie 40 (N) i 30 (U) zł od osoby, dostępnych w kasie Zamku i
online.

Spacer z edukatorem po wystawie
6 listopada 2022 r., 13 listopada 2022 r., 20 listopada 2022 r., 27 listopada 2022 r., 4 grudnia
2022 r., 11 grudnia 2022 r., 18 grudnia 2022 r.

godz. 15.00
Wstęp na podstawie biletów w cenie 40 (N) i 30 (U) zł od osoby, dostępne w kasie Zamku i
online.
Zbiórka osób w Sieni Wielkiej

Godzina ze sztuką – spotkanie na ekspozycji
20 listopada 2022 r. godz. 12.00 – Co przed Warszawą? Artystyczna droga Canaletta.
Prowadzący Tomasz Drapała. Wstęp na podstawie biletów w cenie 20 zł od osoby,
dostępnych w kasie Zamku i online.

W królewskiej malarni – kurs malarstwa i rysunku
Weduta czyli obraz miasta. Perspektywa, ustawianie planów, światło.
17, 24 listopada oraz 1, 8, 14 grudnia 2022 r.
grupa I godz. 9.30–11.30, grupa II godz. 12.00–14.00
Wstęp na podstawie karnetu na pojedynczy kurs w cenie 200 zł od osoby, dostępnego w
kasie Zamku.

Dzielimy się historią – spotkania dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku
Wykład Podróż z Canalettem po osiemnastowiecznej Europie
Oprowadzanie po wystawie Bernardo Bellotto.
Cena wykładu, oprowadzania dla grup do 30 osób: 300 zł.
Cena wykładu dla grup od 31 do 100 osób: 350 zł.
Cena wykładu online: 180 zł (z wykorzystaniem platformy ZOOM)
Kontakt, zamówienie i ustalenie terminu wykładu - Tomasz Drapała: tdrapala@zamekkrolewski.pl

Oprowadzanie przewodnickie

Certyﬁkowani przewodnicy po Zamku Królewskim w Warszawie zostali przeszkoleni do
oprowadzania grup na wystawie. Lista przewodników dostępna > tutaj.

OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
Muzeum dostępne – oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnościami
4 listopada 2022 r., godz. 16.00 – oprowadzanie osób z niepełnosprawnością wzroku
9 listopada 2022 r., godz. 16.30 – oprowadzanie osób z niepełnosprawnością słuchu
Uczestnictwo na podstawie zapisów pod adresem: t.drapala@zamek-krolewski.pl lub tel.
664 118 360

Na ekspozycji przy wybranych dziełach sztuki przygotowano tyﬂograﬁki, opisy w języku
Braille’a, audiodeskrycpję. Dodatkowo zadbano o miejsce do odpoczynku i strefę wyciszenia.
Muzeoterapia – Europa oczami Canaletta - po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje
możliwość zorganizowania zajęć dla placówek zajmujących się osobami po kryzysach
psychicznych. Wstęp bezpłatny, szczegóły i zapisy: t.drapala@zamek-krolewski.pl
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