7 muzealnych weekendów na 70lecie Muzeum Podlaskiego w
Białymstoku

W roku 2019 Muzeum Podlaskie w Białymstoku obchodzi jubileusz
70-lecia. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa specjalne
muzealne spotkania, na których zaprezentujemy nasze zbiory,
wystawy, działania edukacyjne. Zapraszamy Państwa do
świętowania razem z nami. Każdy z Oddziałów Muzeum Podlaskiego
będzie zapraszał do swojej siedziby w wybrany weekend roku
2019. Zarezerwujcie sobie Państwo czas w niżej podanych
terminach. Szczegółowe programy ogłaszać będziemy z
miesięcznym wyprzedzeniem.

Weekendy, które się już odbyły:

Zapraszamy w dniach 6 – 8 grudnia 2019 r. do Muzeum Ikon w
Supraślu na ostatni muzealny weekend z cyklu 7 muzealnych
weekendów na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wstęp wolny na ekspozycję stałą, wernisaże, wykłady
spotkania. Ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 16.00

i

piątek 6 grudnia 2019
godz. 15.00 Sala Podlasie
IKONY-RELIKTY PODLASKICH ŚWIĄTYŃ – wernisaż wystawy i
przedstawienie założeń nowo powstałej ekspozycji
O pracach nad publikacją Katalog zabytków sztuki w
Polsce, Powiat białostocki i odnalezieniu w Topilcu ikon
z cerkwi w Supraślu – dr Marcin Zgliński, dr Katarzyna
Kolendo-Korczak, dr hab. Zbigniew Michalczyk, Piotr
Jamski (Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk)
sobota 7 grudnia 2019 r.
godz. 11.00 sala warsztatowa Muzeum Ikon
Kanwy historyczne stosowane w podobraziach malarskich na
przykładzie obrazów dawnych mistrzów i siedemnastowiecznych
ikon-reliktów z wrót diakońskich ikonostasu supraskiego –
spotkanie z Martą Pokojowczyk, artystką, specjalistką w

dziedzinie tkaniny artystycznej, Muzeum Ikon w Supraślu
godz. 16.00 Sala im. Profesora Jerzego Nowosielskiego
OCZYSZCZENIE – wernisaż wystawy prac Borysa Fiodorowicza
inspirowanych ikoną i ręcznikiem – motywami i ich znaczeniami
występującymi na tkaninach obrzędowych. W aranżacji wystawy
zostaną pokazane ręczniki obrzędowe ze zbiorów Muzeum w
Bielsku Podlaskim, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
niedziela 8 grudnia 2019 r.
godz. 11.00
Tożsamość kulturowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego
w okresie nowożytnym – wykład, dr hab. Piotr Chomik, prof.
Uniwersytetu w Białymstoku
godz. 16.00
Najstarsze ikony na Podlasiu – wykład, Joanna Tomalska-Więcek,
Kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Na muzealny weekend TÊTE-À-TÊTE Z BRANICKIMI zapraszamy do
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy przy ul. Pałacowej 2.

12-17 listopada 2019 r.
godz. 10.00 – 14.00 – Śladami Branickich
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych
Quest dla grup zorganizowanych. Uczestnicy otrzymują rymowany
przewodnik, który prowadzi ich przez kolejne
jednocześnie utrwalając przekazane wiadomości.

zdania

Czas trwania zajęć ok. 60 min.
Liczba uczestników – grupa do 30 osób
Wstęp: bezpłatny
Informacje

i

zapisy:

muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl
509-336-795

lub

mailowo:
telefonicznie:

sobota 16 listopada 2019 r.
godz. 10.00
Kuratorskie oprowadzenie po letniej rezydencji Branickich.
godz.11.00 – 13.00 –Quest „Śladami Branickich”. Uczestnicy
otrzymują rymowany przewodnik po apartamentach Branickich, w
których czekają ich rozmaite zagadki do rozwiązania.
godz.14.00 – Salonowy savoir vivre – prelekcja dotycząca
zmieniających się zasad nakrywania do stołu i zachowania
podczas przyjęcia, zakończona wspólnym przygotowaniem stołu i
słodkim poczęstunkiem.
godz.16.00 – Występ Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA
ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS
Tancerze w kostiumach wykonanych na wzór oryginalnych
rokokowych strojów zaprezentują pokaz dawnych tańców
dworskich.

Oferta dla osób indywidualnych: dzieci i dorosłych
wstęp bezpłatny

niedziela 17 listopada 2019 r.
godz.10.00 – Kuratorskie oprowadzenie po letniej rezydencji
Branickich.
godz.12.00 – Makijaż w XVIII wieku
Niecodzienna możliwość wypróbowania makijażu w
charakterystycznych dla epoki rokoka kolorach:

trzech
bieli,

czerwieni i czerni, który wykona profesjonalna mistrzyni
współczesnego wizażu.
godz. 13.00 – Toaleta damy – gawęda historyczna o zwyczajach
toaletowych XVIII wieku, które były ważną częścią kultury
XVIII wieku, o czym świadczy częstotliwość podejmowania tego
tematu w literaturze i sztuce.
Oferta dla osób indywidualnych: dzieci i dorosłych
wstęp bezpłatny

Sobota 12 października 2019 r.
godz. 11.00 – Urwanie głowy z rzeźbą
Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 7 – 12 lat

Zabawy językowe przybliżą uczestnikom zajęć wystawę stałą w
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.
W trakcie spotkania dzieci
wraz z opiekunami pod okiem przewodnika będą rozwiązywać
zagadki i zadania związane z rzeźbami prezentowanymi w muzeum.
Uczestnicy dowiedzą się które eksponaty mają ręce i nogi, a
które głowę na karku. Na rodziny z dziećmi czeka rzeźbiarski
zawrót głowy.
Czas trwania zajęć ok. 90 min.
Liczba uczestników ograniczona
Koszt: 10 zł – dziecko, 5 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny
2 zł – dziecko, 2 zł – opiekun.
Informacje
i
zapisy:
mailowo
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
lub
telefonicznie:
509-336-862
godz. 20.00 – Sam na sam z rzeźbą – nocne zwiedzanie muzeum
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Rzeźby
Alfonsa Karnego na niecodzienne zwiedzanie ekspozycji stałej.
Po zmroku, gdy światła zostaną zgaszone, a drzwi zamknięte
sztuka nabiera innego znaczenia, kształtu i wyrazu. Poczujmy
wspólnie klimat muzeum nocą. Tym razem rzeźby nie zostaną same
…
Czas trwania: ok. 60 minut
Liczba osób ograniczona
Koszt: 2 zł/os.
Informacje
i
zapisy:
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
lub
509-336-862

mailowo
telefonicznie:

Niedziela 13 października 2019 r.
godz. 11.00 – Bezkarnie o rzeźbie
Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 4 – 6 lat
Jak wygląda rzeźba od środka? Czy może być wykonana z gumy czy

ze szkła? Czy rzeźba wydaje dźwięki, czy ma zapach? Wytężmy
wszystkie zmysły by poznać najciekawsze prace Alfonsa Karnego.
Zajęcia będą zakończone wykonaniem pracy plastycznej z różnych
materiałów.
Czas trwania zajęć ok. 60 min.
Liczba uczestników ograniczona
Koszt: wstęp bezpłatny – dziecko, 10 zł – opiekun, z Kartą
Dużej Rodziny 5 zł – opiekun.
Informacje
i
zapisy:
mailowo
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
lub
telefonicznie:
509-336-862
godz. 14.00 – Z archiwum Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
Spotkanie dla dorosłych
Zapraszamy
na spotkanie poświęcone historii wystaw
organizowanych w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Słuchacze
dowiedzą się jak z biegiem lat zmieniała się specyfika pracy
muzealnika, w jaki sposób organizowano wystawy dawniej i dziś.
Spotkanie poprowadzi wieloletni pracownik muzeum – Cezary
Szymaniuk, autor wystaw poświęconych takim artystom jak np.
Ferdynand Ruszczyc, Konstanty Laszczka, czy Jan Bułhak.
Wstęp wolny
Informacje
i
zapisy:
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
lub
509-336-862

mailowo
telefonicznie:

Sobota 14 września 2019 r.
godz. 11.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie “W kręgu
Branickich”
Oprowadza Anna Dąbrowska, historyk sztuki, kurator wystawy „W
kręgu Branickich”, kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w
Choroszczy
Jak wyglądało życie codzienne i towarzyskie na magnackim
dworze Jana Klemensa Branickiego? Jak nazywała się jego
pierwsza żona? Ilu braci miała Izabela Branicka? Do jakich
intryg dochodziło na magnackich i królewskich dworach w XVIII
wieku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie w
trakcie spotkania.
Czas trwania: ok. 60 min.
Wstęp: wejściówka w cenie 2 zł od os.
godz. 12.00 Zakamarki, skrytki, schowki…co kryje białostocki
Ratusz?
Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6 lat
Nie każdy wie, że dawniej w ratuszu mieściły się sklepy. Dziś
w salach wiszą obrazy. Czy można je kupić czy tylko pooglądać?
Ile stopni trzeba pokonać, aby wspiąć się na ratuszową wieżę?
Co kryją pomieszczenia, do których zwiedzający nie kupią
biletu wstępu? Zapoznając się z muzealną przestrzenią
spróbujemy odkryć te i inne tajemnice białostockiego ratusza.
Spotkanie zakończymy
drewnianych klocków.

budowaniem

ratusza

z

kolorowych,

Czas trwania zajęć ok. 60 min.
Liczba uczestników: 10 dzieci + opiekunowie.
Wstęp dla dzieci bezpłatny, opiekunowie 10 zł, z Kartą Dużej
Rodziny opiekunowie 5 zł.
Informacje i zapisy: tel. 509 336 740.
w godz. 13.00 -15.00

Zabytki, starocie, w cyfrze nie tylko w

gablocie. Tajniki digitalizacji
Zapraszać będziemy Państwa w 20-osobowych grupach do Pracowni
Digitalizacji, by zapoznać z tajnikami digitalizacji
muzealnych zbiorów. Będzie można dowiedzieć się, jak pozyskuje
się muzealia, dlaczego trafiają do pracowni, jakimi technikami
odwzorowania cyfrowego się je opracowuje i gdzie można je
znaleźć w formie cyfrowej.
1
2
3
4

grupa
grupa
grupa
grupa

godz.
godz.
godz.
godz.

13.00
13.30
14.00
14.30

Maksymalna liczba osób w grupie: 20
Wstęp: wejściówka w cenie 2 zł od os.

Niedziela 15 września 2019 r.
godz. 11.00 – Sztuka bez granic – oprowadzanie po Galerii
Malarstwa Polskiego
Oprowadza Joanna Tomalska-Więcek, historyk sztuki, kierownik
Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
W czasie specjalnego oprowadzania zajmiemy się takimi
problemami, jak: nauka artystycznego zawodu, cechy i akademie,
Rzym, Monachium, Petersburg, granice i ich przekraczanie,
granice w sztuce, granice w Europie. W czasie wykładu poznamy
tajniki niegdysiejszej edukacji utalentowanych młodzieńców,
sposoby malowania w cechowych warsztatach malarskich,
przypomnimy, dlaczego kandydat na artystę był zobowiązany do
odbycia artystycznej wędrówki po obcych krajach i co z tego
wynikało. Opowiemy o najstarszych akademiach sztuk pięknych w
Europie i o konieczności wyboru zagranicznej uczelni przez
polskich kandydatów na artystów.
Czas trwania: ok. 60 min.
Wstęp wolny

godz. 12.00 Pejzaż bez granic – plener malarski
Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 lat
Zapraszamy na zajęcia na budowanej od lat przez muzeum
kolekcji – Galerii Malarstwa Polskiego. Weźmiemy pod lupę
ważną jej część, czyli pejzaże. Zobaczymy nie tylko krajobrazy
przedstawiające widoki natury, ale też miasta. Przekonamy się,
jak dawniej przedstawiano w sztuce przyrodę oraz kim jest
wedutysta. W części warsztatowej uczestnicy wybiorą się w
plener malarski na Rynek Kościuszki, aby namalować najbardziej
charakterystyczne budowle miejskie, uliczki i zaułki. W
przypadku złej pogody działania plenerowe zostaną przeniesione
do budynku Ratusza.
Czas trwania zajęć ok. 90 – 120 min. Liczba uczestników: 15
dzieci.
Koszt: 10 zł – dziecko, 5 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny
2 zł – dziecko, 2 zł – opiekun.
Informacje i zapisy: tel. 509 336 740.
w godz. 14.00 – 16.00 Zabytki, starocie, w cyfrze nie tylko w
gablocie. Tajniki digitalizacji
Ponownie zaprosimy w 20-osobowych grupach do Pracowni
Digitalizacji, by zapoznać z tajnikami digitalizacji
muzealnych zbiorów.
1
2
3
4

grupa
grupa
grupa
grupa

godz.
godz.
godz.
godz.

14.00
14.30
15.00
15.30

Maksymalna liczba osób w grupie: 20
Wstęp: wejściówka w cenie 2 zł od os.
godz. 16.00 – Prezentacja najnowszego wydawnictwa Muzeum
Podlaskiego – katalogu wystawy „W kręgu Branickich”
Książka zawiera obszerny wstęp ukazujący Jana Klemensa i

Izabelę Branickich na tle wydarzeń historycznych. Publikacja
jest bogato ilustrowana. Zawiera też omówienia życiorysów i
portretów osób prezentowanych na wystawie.
cena katalogu 20 zł
Wstęp: wolny

Sobota 8 czerwca 2019 r.
godz. 10.00 NIEBIESKIE MYŚLI – rodzinne warsztaty z
cyjanotypii, która jest jedną z najstarszych technik
fotograficznych. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie
przygotują światłoczuły papier do zdjęć. Zdjęcia wykonywane
będą bez użycia aparatów, poprzez układanie na wcześniej
uczulonych papierach tematycznych kompozycji, następnie
naświetlanie i wywoływanie obrazu. Każdy uczestnik
samodzielnie wykona 3 fotografie, każdą o innej tematyce. Po
warsztatach uczestnicy otrzymają fotografie do domu. Warsztaty
poprowadzi Emil Stankiewicz.
Czas trwania: 2,5-3 godz.
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób
Wstęp: 10 zł/osoba
godz. 12.00 Prezentacja zdjęć ze zbiorów Muzeum w Bielsku
Podlaskim oraz warsztaty ceramiczne, podczas których tworzona
będzie płaskorzeźba bielskiego ratusza.

Wstęp: 2 zł/osoba
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób
godz. 14.00 Prezentacja fragmentu czerepu tura z rogami ze
zbiorów Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i
towarzyszące jej warsztaty rodzinne„Twój herb – Twoje logo”.
Zajęcia dla tych, którzy chcą się wyróżnić z tłumu i stworzyć
własny znak rozpoznawczy – logo. Uczestnicy zajęć dowiedzą się
również, czym jest herb, na jakich zasadach był tworzony.
Następnie stworzą własne rodzinne herby.
Wstęp: 7 zł/dziecko

wolny/osoba dorosła

Liczba miejsc ograniczona: 20 osób

Niedziela 9 czerwca 2019 r. godz.
10.00 – 15.00
Muzeum zaprasza rodziny z dziećmi do wzięcia udziału w Queście
i spacerze po Bielsku Podlaskim. Wszystkich chętnych
zapraszamy do kasy Muzeum, gdzie do pobrania będą bezpłatne
pakiety z materiałami i zadaniami.
Quest „Śladami Branickiej” – rodzinne poznawanie
historii miasta.
Rodzinny spacer po mieście „Poznaj swoje miasto”
Zaprosimy też do zwiedzania wystawy
audioprzewodnikiem oraz wystaw czasowych.

stałej

z

Wstęp: 2 zł/osoba

Grupy szkolne zapraszamy do Muzeum w Bielsku Podlaskim od 4 do
7 czerwca 2019 r. na specjalnie przygotowane warsztaty.
Wstęp: dzieci i młodzież szkolna – 7 zł od osoby, z Kartą

Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu, tel. 85 730 22 44
tel. kom. 509 336 841
BIELSK PODLASKI W STAREJ FOTOGRAFII – warsztaty przybliżające
zbiory fotograficzne bielskiego Muzeum oraz sylwetki bielskich
fotografów. Uczestnicy namalują pocztówek wg własnego
projektu.
TWÓJ HERB – TWOJE LOGO – zajęcia dla tych, którzy chcą się
wyróżnić z tłumu i stworzyć własny znak rozpoznawczy – logo.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym jest herb, na jakich
zasadach był tworzony oraz poznają historię herbu Bielska
Podlaskiego.

Wydarzenie odbędzie się podczas Biebrzańskich Targów
Twórczości i Sztuki Ludowej.
Zorganizowane zostało dzięki
współpracy Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku.. Wezmą w nim udział studenci i
doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

Zobaczyć przeszłość…
Iluż z nas pragnęło, choć na chwilę, przenieść się w czasie,
ujrzeć świat sprzed wieków, cofnąć się o tysiące lat. Cóż
zrobić? Nikomu jeszcze nie udało się tego dokonać, a wehikuł
czasu pozostaje dalej częścią fantastyki naukowej.
Jak więc odczytać przeszłość? Jak ją „zobaczyć”? Najprościej
sięgnąć do dawnych ksiąg, gdzie kronikarz opisał dawne dzieje.
Cóż jednak począć, gdy nikt takich kronik nie stworzył, nikt
nie przekazał opowieści, a język dawno zaginął w mroku
dziejów. Czas zatarł ślady szałasów, a resztki palenisk
rozwiał wiatr. Znajdująca się obok rzeka zmieniła swój bieg, a
dawną głębię całkowicie wypełniły torfy. Niemym świadectwem
życia ludzi są porzucone na nadbiebrzańskich piaskach

narzędzia krzemienne i małe kawałki rozbitych naczyń. Rąbka
tajemnicy możemy uchylić dzięki pracy archeologów, na co dzień
zajmujących się sekretami minionych wieków i tysiącleci.
Aby choć na chwilę zobaczyć ten zaginiony czas zapraszamy do
Osowca nad Biebrzą i siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Tu spróbujemy cofnąć się o cztery tysiące lat, pokazać „świat”
dawnych łowców-zbieraczy, których ślady do dnia dzisiejszego
można odnaleźć na nadbiebrzańskich grądach.
Równolegle chcielibyśmy zaprosić Państwa do samej siedziby
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tu w innej nieco formule
wystawy, będziemy snuć opowieść o dalekich podróżach,
łucznikach z trzcinowymi strzałami i szamanach, którzy ponad
cztery tysiące lat temu przybyli na Podlasie z bardzo
odległych stron.
Powrócimy

również

do

najnowszych

sensacyjnych

odkryć

archeologicznych dokonanych w pobliżu Biebrzańskich bagien.
Zaprezentujemy opowieść o pradawnych fortecach, których ślady
skrywają okoliczne błota.
Zapraszamy więc do Osowca już 5 maja. Okazją ku temu będą
Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej, podczas
których spotkacie Państwo „ludzi epoki kamienia”. Będziecie
mogli również zapoznać się z ostatnimi sensacjami
archeologicznymi i poznać tajniki ostatnich odkryć. Wszystkie
części naszych pokazów dostępne będą nieodpłatnie przez cały
czas trwania Targów.

sobota 16 marca 2019 r. godz.
17.00, Wielka Synagoga w Tykocinie
Oficjalne otwarcie budynków Muzeum w Tykocinie (Synagogi i
Domu Talmudycznego) po remoncie prowadzonym w roku 2018. Wstęp
wolny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powitanie gości
Projekcja filmu krótkometrażowego o pracach remontowych
Wystąpienia gości
Oficjalne przekazanie Muzeum w Tykocinie unikatowej
wycinanki żydowskiej autorstwa Moniki Krajewskiej
Eksplikacja Moniki Krajewskiej na temat historii i
tradycji wycinanek żydowskich /prezentacja slajdów/
Koncert: „Cieszmy się, radujmy się – na pohybel złu”;
Eliza Sacharczuk – vocal, z zespołem
Otwarcie wystawy malarstwa Miry Żelechower – Aleksiun:
„Światło Midraszy” w babińcu Synagogi
Poczęstunek hamantaszami

niedziela 17 marca 2019 r. godz.

15.00 (I grupa zwiedzających) i
godz.
16.00
(II
grupa
zwiedzających), Muzeum w Tykocinie
Zapraszamy na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem Wielkiej
Synagogi i Domu Talmudycznego połączone z projekcją filmów
krótkometrażowych dotyczących nieruchomości historycznych
muzeum i ich remontu prowadzonego w roku 2018.
Wstęp: wejściówka w cenie 5 zł
Wejściówki będą do nabycia od dnia 1 marca 2019 r. w
białostockim Ratuszu oraz w Muzeum w Tykocinie. Uwaga – liczba
miejsc ograniczona.
Fotoreportaż z remontu prowadzonego w Wielkiej Synagodze i
Domu Talmudycznym
Zdj:
1-2: Wielka Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie przed
remontem
3-6: Zaczęliśmy w maju 2017 r. badaniami archeologicznymi,
prowadzonymi przez pracowników Działu Archeologii Muzeum
Podlaskiego, w rejonie Synagogi i Domu Talmudycznego.
Zdokumentowano wtedy relikty fundamentów i bruków kamiennych;
pozyskano też zabytki – fragmenty naczyń ceramicznych, kafli,
szkła naczyniowego, przedmiotów kościanych, metalowych,
plomby, monety i inne.
7-18: Trzeba było skuć zawilgocone tynki i zająć się izolacją
ścian fundamentowych w obu obiektach.
19-25: Zdjęto bruk z nawierzchni wokół Synagogi, by wybudować
nową kanalizację ściekową i kanalizację deszczową wraz z
przepompownią. To zabezpieczy budynki przed ponownym
zawilgoceniem. Teren wokół przypominał krajobraz księżycowy.
Muzeum prowadziło remont, ale też normalnie pracowało,
przyjmując zwiedzających. Wszyscy goście, którzy nas wtedy
odwiedzili, przedzierali się do Muzeum wśród wykopów.

26-45: Wymieniono pokrycia dachowe w Synagodze i Domu
Talmudycznym. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w obu
budynkach. Położono nowe tynki na elewacji.
46-56: Wprowadzono nowe kolory elewacji. Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków zdecydował, że Dom Talmudyczny otrzyma
kolorystykę, jaką zastosowano po odbudowie w roku 1976 r.
Z elewacji Wielkiej Synagogi konserwatorzy z Muzeum
Podlaskiego pobrali próbki tynku i przekazali je do
laboratorium Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu, by
określić najstarszą kolorystykę elewacji budynku. Na podstawie
wyników badań w Muzealnej Pracowni Konserwacji opracowano
model kolorystyczny. Został on zaakceptowany przez Komisję
powołaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. I w taki to sposób elewacja Wielkiej Synagogi w
Tykocinie powróciła do swej najstarszej kolorystyki.
57-64: Ułożono brukową nawierzchnię wokół
Przebudowano chodniki i murki oporowe.

Synagogi.

Muzealne budynki i ich otoczenie nabrały nowych barw.
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Na pierwszy muzealny weekend pod hasłem BAROK NAD BIAŁĄ
zapraszamy do Muzeum Historycznego w Białymstoku przy ul.
Warszawskiej 37

czwartek 17 stycznia 2019 r. godz.
18.00
PREMIERA WIDOWISKA MULTIMEDIALNEGO „Wersal Północy” wśród
dźwięków i świateł
wstęp bezpłatny
Po trwających niemal rok przygotowaniach, mamy przyjemność
zaprosić Państwa na stałą wystawę „Białystok – makieta
barokowego miasta” w nowej aranżacji, wzbogaconej o widowisko

multimedialne (mapping) „Wersal Północy” wśród dźwięków i
świateł, dla którego kanwą są dzieje osiemnastowiecznego
Białegostoku. Przygotowano je w trzech wersjach językowych
(polskiej, angielskiej, rosyjskiej) i w specjalnym wydaniu dla
najmłodszych. Utrzymana w osiemnastowiecznej stylistyce
opowieść o „Wersalu Północy”, wzbogacona teatrem świateł i
symfonią dźwięków tchnęła nowe życie w labirynt miniaturowych
uliczek, budynków i ogrodów.
Ruszajmy w niepowtarzalną podróż w czasie! Przejdźmy się
ulicami nieistniejącego już miasta i spotkajmy jego
mieszkańców. Dajmy się uwieść magii pałacowych ogrodów i
zawirujmy w rytm barokowej muzyki. Poznajmy warunki
codziennego życia naszych antenatów i odwiedźmy ważne dla nich
miejsca osadzone w topografii miasta.
Pokaz

daje

niepowtarzalną

możliwość

obserwacji

panoramy

Białegostoku i w sposób uporządkowany, a jednocześnie ciekawy
naświetla jego najważniejsze obszary i budowle. Mając przed
oczyma jedną z największych w Polsce makiet, rozświetloną
kolorami, nasyconą dźwiękiem i „opowiedzianą” słowami lektora,
ma się wrażenie, że historia miasta jest na wyciągnięcie ręki.
Widowisko multimedialne „Wersal Północy” wśród dźwięków i
świateł sfinansowano z budżetu Miasta Białegostoku.

sobota 19 stycznia 2019 r. godz.
10.00 -17.00
godz. 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 – pokazy widowiska
multimedialnego „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł
wstęp bezpłatny

Czas trwania spotkań: ok. 60 min.
Maksymalna liczba uczestników na jednym pokazie: 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze zapisy na spotkania z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów: 517 484 349,
85 748 21 19.
godz. 11.00 – Rodzinny weekend w Muzeum Historycznym: „Wersal
Północy” wśród dźwięków i świateł
Spotkanie dla rodzin z dziećmi w wieku 6–12 lat
Uczestnicy spotkania, obserwując widowisko multimedialne,
przeniosą się do Białegostoku z czasów Jana Klemensa
Branickiego. Poznają historię jednej z najpiękniejszych
rezydencji magnackich Rzeczypospolitej. Dzieci przyjrzą się
też barokowym strojom, a następnie zaprojektują własne kreacje
ubiorów szlachcica i szlachcianki. Zajęcia urozmaici koncert
muzyki barokowej nagrany w auli Pałacu Branickich.
Czas trwania zajęć: 90 min.
Koszt: dzieci 10 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od
osoby), opiekunowie 5 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2
zł od osoby)
Maksymalna liczba dzieci: 20 osób.
Obowiązują zapisy na zajęcia

z

minimum

trzydniowym

wyprzedzeniem pod numerami telefonów: 517 484 349, 85 748 21
19.

niedziela 20 stycznia 2019 r. godz.
10.00 – 17.00
godz.

10.00;

12.00;

14.00;

16.00

–

pokazy

widowiska

multimedialnego „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł
wstęp – wejściówka 2 zł
Czas trwania spotkań: ok. 60 min.

Maksymalna liczba uczestników na jednym pokazie: 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze zapisy na spotkania z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów: 517 484 349,
85 748 21 19.
godz. 11.00 – Rodzinny weekend w Muzeum Historycznym: „Wersal
Północy” wśród dźwięków i świateł
Spotkanie dla rodzin z dziećmi w wieku 6–12 lat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Koszt: dzieci 10 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od
osoby), opiekunowie 5 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2
zł od osoby)
Maksymalna liczba dzieci: 20 osób.
Obowiązują zapisy na zajęcia

z

minimum

trzydniowym

wyprzedzeniem pod numerami telefonów: 517 484 349, 85 748 21
19.

