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Wtorki Biedermeierowskie
Spotkania na ekspozycji połączone z kuratorskim
oprowadzaniem
Wstęp 2 zł
5 czerwca 2018, godz. 17.00
Lalki biedermeierowskie jako przejaw kultury mieszczańskiej
pierwszej połowy XIX wieku – wykład kurator wystawy, historyka

sztuki dr Anny Kozak
12 czerwca 2018, godz. 17.00
Meble nie tylko biedermeierowskie – promocja albumu „Meble
stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”,
spotkanie z autorami wydawnictwa: Anną Dąbrowską i Jerzym
Ostapczukiem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
19 czerwca 2018, godz. 17.00
Biedermeier: kultura i sztuka pierwszej połowy XIX w. – po
ekspozycji oprowadza kurator wystawy, historyk sztuki dr hab.
Agnieszka Rosales Rodriquez
26 czerwca 2018, godz. 17.00
Odpoczynek i spędzanie czasu w okresie Biedermeieru – po
ekspozycji oprowadzają Dorota Gutkowska i Stefan
Mieleszkiewicz z Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzealne
Seniorów

Środy

dla

Biedermeier – udomowiony romantyzm
30 maja 2018 r., godz. 11.00
Zapraszamy seniorów na zwiedzanie wystawy „Biedermeier”,
będącej próbą ukazania mieszczańskiej obyczajowości i kultury
życia codziennego pierwszej połowy XIX stulecia w Europie
Środkowej. O tym, że Biedermeier był nie tylko stylem w
sztuce, ale i sposobem życia przekonamy się oglądając
zaprezentowane na ekspozycji meble, ubiory, porcelanę i szkło,
złotnictwo, obrazy, ryciny, zabawki i bibeloty. Przekonamy
się, że najchętniej spędzano wtedy czas w zaciszu domowego
salonu lub w modnych uzdrowiskach. Ceniono spokój i wygodę, a

wolny czas poświęcano robótkom ręcznym, muzykowaniu, pisaniu
listów i prowadzeniu sztambucha.
Wstęp: 2 zł
Informacje i zapisy: Dział Promocji i Edukacji: tel. 85 740 77
41, 509 336 740.

Rodzinna
Ratuszu

Niedziela

w

Zapraszamy do białostockiego Ratusza dzieci w wieku od 8 do 12
lat w niedziele o godz. 12.00 na zajęcia interaktywne na
wystawie czasowej „Biedermeier”.

Tematy zajęć interaktywnych i terminy
spotkań:
Styl mieszczański nie tylko dla mieszczan. O
modzie okresu Biedermeier
3 czerwca 2018 r., godz. 12.00
W XIX wieku źródłem wiedzy na temat ówczesnej mody były
magazyny mód ilustrowane grafikami prezentującymi garderobę na
różne pory dnia i roku, a także akcesoria mody używane w
zależności od okoliczności. Panie mogły odnaleźć w nich wzory
bogato zdobionych sukni z szerokimi, kilkuwarstwowymi
spódnicami i długimi, bufiastymi rękawami typu barani udziec.
Podstawę męskiej garderoby stanowiły surdut i frak, z których
pierwszy stał się najpopularniejszym ubiorem dziennym, drugi
został zarezerwowany na strój wieczorowy. Ważnym dopełnieniem
każdego stroju były odpowiednio dobrane dodatki, akcesoria,
fryzura. Jakie? Tego na zajęciach dowiedzą się uczestnicy

spotkania, tworząc modowe projekty do jednego z numerów
magazynu mód.

Mali architekci – projektanci wnętrz
17 czerwca 2018 r., godz. 12.00
Estetycznie i funkcjonalnie – tak miał być urządzony dom epoki
Biedermeieru. Wygodne meble i piękne drobiazgi pozwalały na
stworzenie przytulnego domowego ogniska. Na zajęciach
obejrzymy biedermeierowskie salony, w których gromadzili się
domownicy na wspólne rozmowy, gry i zabawę. Sprawdzimy
dlaczego sekretery miały tajne skrytki oraz jak ozdabiano
ściany pomieszczeń. W części warsztatowej uczestnicy
zaprojektują makietę przedstawiającą salon z epoki
Biedermeieru i wyposażą go w wygodne meble, instrumenty
muzyczne, dekoracyjne bibeloty i kwiaty.
Czas trwania zajęć ok. 90 min.
Liczba uczestników w grupie do 15 osób.
Koszt: 10 zł – dziecko, 5 zł – opiekunowie (z Kartą Dużej
Rodziny 2 zł – dziecko, 2 zł – opiekun).
Informacje i zapisy:
Dział Promocji i Edukacji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
Ratusz, Rynek Kościuszki 10, tel. (85) 740-77-41 lub 509 336
740.

Kuferek Muzealnego Detektywa
„Biedermeier”
Interaktywna forma zwiedzania wystawy
czasowej „Biedermeier” dla rodzin z

dziećmi w białostockim Ratuszu!
Dostępny do 2 września 2018 r.
Zapraszamy rodziny z dziećmi do wypożyczenia Kuferka
Muzealnego Detektywa i wykorzystania go w czasie zwiedzania
wystawy „Biedermeier”. W kuferku znajduje się zestaw
dziesięciu przedmiotów, którym przypisane są różne zadania i
zagadki. Wszystko po to, by zwiedzanie uczynić jeszcze
ciekawszym oraz by zwrócić uwagę na interesujące szczegóły,
które czasami pomijamy będąc w muzeum. Zwykłe zwiedzanie
stanie się detektywistyczną wyprawą!
Dowiesz się, jak spędzali wolny czas ludzie epoki Biedermeieru
i co przywozili ze sobą z wyjazdów do modnych uzdrowisk.
Odszukasz klucz do sztambucha z sekretnymi zapiskami i
zostawisz w nim pamiątkowy wpis. Spróbujesz swoich sił w
hafcie krzyżykowym, odnajdziesz meble zaprojektowane
specjalnie dla dzieci i sprawdzisz, co wspólnego mają królik i
porcelana. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań otrzymasz
Odznakę Muzealnego Detektywa.
Kuferek można wypożyczyć od wtorku do niedzieli w godzinach
otwarcia Muzeum. Nie obowiązują zapisy.
Opłaty: wypożyczenie kuferka jest bezpłatne.
wypożyczenia jest zakup biletu wstępu na wystawę.

Warunkiem

Oferta edukacyjna dla grup
zorganizowanych
Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci do uczestnictwa w
zajęciach interaktywnych na wystawie czasowej „Biedermeier”.

Tematy zajęć:
W świecie dziecka
Zajęcia interaktywne dla uczniów szkół podstawowych
Na zajęciach przeniesiemy się w czasy epoki Biedermeieru i
sprawdzimy, jak wtedy dzieci spędzały swój wolny czas. Czym
się bawiły i jakie miały zainteresowania? Jak 200 lat temu
wyglądały ich ubrania i fryzury oraz przedmioty otaczające je
w domu? Dowiemy się tego, oglądając zaprojektowane w epoce
Biedermeieru meble, stroje i przedmioty codziennego użytku.
Poznamy ówczesne dążenie do wygody i funkcjonalności. W części
warsztatowej ozdobimy notatniki, tworząc modne wówczas
sztambuchy na sekretne zapiski.

Projektanci wnętrz
Zajęcia interaktywne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Estetycznie i funkcjonalnie – tak miał być urządzony dom epoki
Biedermeieru. Wygodne meble i piękne drobiazgi pozwalały na
stworzenie przytulnego domowego ogniska. Na zajęciach
obejrzymy biedermeierowskie salony, w których gromadzili się
domownicy na wspólne rozmowy, gry i zabawę. Sprawdzimy
dlaczego sekretery miały tajne skrytki oraz jak ozdabiano
ściany pomieszczeń. W części warsztatowej uczestnicy
zaprojektują salon z epoki Biedermeieru i wyposażą go w
wygodne meble, instrumenty muzyczne, dekoracyjne bibeloty i
kwiaty.

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
Dla wszystkich grup wiekowych od 7 lat
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „Biedermeier”, będącej próbą
ukazania mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia
codziennego pierwszej połowy XIX stulecia w Europie Środkowej.
O tym, że Biedermeier był nie tylko stylem w sztuce, ale i
sposobem życia przekonamy się oglądając zaprezentowane na
ekspozycji meble, ubiory, porcelanę i szkło, złotnictwo,

obrazy, ryciny, zabawki i bibeloty. Przekonamy się, że
najchętniej spędzano wtedy czas w zaciszu domowego salonu lub
w modnych uzdrowiskach. Ceniono spokój i wygodę, a wolny czas
poświęcano robótkom ręcznym, muzykowaniu, pisaniu listów i
prowadzeniu sztambucha.
Zajęcia odbywają się w białostockim Ratuszu w czasie trwania
wystawy czasowej do 31 sierpnia 2018 r., od wtorku do piątku w
godz. 10.00 – 16.00.
Zajęcia interaktywne składają się z dwóch części: zwiedzania
wystawy oraz części warsztatowej.
Czas trwania zajęć interaktywnych: ok. 60 min.
Czas trwania zwiedzania z przewodnikiem: ok. 40 min.
Grupa nie powinna liczyć więcej, niż 30 osób.
Koszt:
• zajęcia interaktywne: 7 zł od os., opiekunowie wstęp
bezpłatny
• zwiedzanie z przewodnikiem: bilet ulgowy 5 zł od os., opłata
za oprowadzanie grupy: 25 zł.
Informacje i zapisy:
Dział Promocji i Edukacji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
Ratusz, Rynek Kościuszki 10, tel. (85) 740-77-41 lub 509 336
740.

