Termin i miejsce
Termin:
sobota, Kwiecień 27, 2019 - 12:00 do 13:30
Miejscowość:
Włocławek
Numer budynku:
19
Kod pocztowy:
87-800
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Szpichlerna
Powiat i gmina:
Włocławek
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
27 kwietnia 2019 roku, o godz. 12:00, poszczególne muzea na terenie całego kraju przez godzinę
będą przekazywać zwiedzającym ideę Wolnej Sztuki. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku już po raz czwarty dołączy do tego wydarzenia. Tematem tegorocznej akcji jest miłość, do
której podejdziemy dość przewrotnie. Skupimy się na emocjach, bliskości i więziach, które możemy
dostrzec na starych fotograﬁach. Uczuciem możemy przecież darzyć także miejsca. Proponujemy
zwiedzającym oglądanie wybranych przez nas zdjęć i akcesoriów z pracowni fotograﬁcznej w Muzeum
Historii Włocławka. Spotkanie zakończy dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli podzielić się
swoimi wrażeniami z kierownikiem MHW, Tomaszem Wąsikiem. Idea Wolnej Sztuki ma kilka
wymiarów – po pierwsze, pokazuje zwiedzającym, że wchodząc do muzeum nie trzeba zwiedzać go
całego. Tak jak w ruchu slow food, chodzi o „delektowanie” się obiektem, inspirowanie się nim, a to
wymaga czasu. Po drugie, jest ono wolne także pod względem intelektualnym – podczas akcji nie liczy
się to, co mówią o obiekcie specjaliści. Liczy się to, co sami czujemy i myślimy oglądając go. Podczas
Dnia Wolnej Sztuki chcemy pokazać zwiedzającym, że każdy obiekt ma coś do powiedzenia.
Wystarczy tylko w skupieniu się w niego wsłuchać — czyli wpatrzeć — mówi Zuzanna Stańska,
organizatorka i pomysłodawczyni akcji. W naszym codziennym życiu jesteśmy często zagonieni, nie
mamy czasu na reﬂeksję. Dzień Wolnej Sztuki ma być lekarstwem na ten pęd. Więcej szczegółów
dotyczących imprezy, w tym lista uczestniczących muzeów i galerii znajduje się na
www.dzienwolnejsztuki.pl, oraz www.facebook.com/dzienwolnejsztuki. Bilet wstępu na imprezę
do Muzeum Historii Włocławka będzie wynosił symboliczną złotówkę. ZAPRASZAMY!
Miejsce zakupu biletów:
Kasa biletowa Muzeum Historii Włocławka
Bilety:
Impreza biletowana

Cena biletu:
1 zł
Organizator wydarzenia:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
http://muzeum.wloclawek.pl/dzien-wolnej-sztuki-muzeum-historii-wloclawka/ [1]
adres strony:
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/dzien-wolnej-sztuki-w-muzeum-historii-wloclawka
Odnośniki
[1] http://muzeum.wloclawek.pl/dzien-wolnej-sztuki-muzeum-historii-wloclawka/

