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dekoracji kafla. Analiza umieszczonych na płytkach
licowych motywów zdobniczych umożliwia odtworzenie
oddziaływań, relacji i wpływów pomiędzy ośrodkami
Europy Wschodniej i Zachodniej, kierunków i tempa
rozprzestrzeniania się określonych typów dekoracji i
trendów panujących w ornamentyce pieców w danym czasie
i na danym terenie. Specyfika kulturowa miejsca miała
ogromny wpływ na tematykę zdobnictwa kafli, będących
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klasztorem, oraz wydarzenia historyczne i ich skutki,
w szczególności unię brzeską z 1596 r.
Dzieje klasztoru supraskiego jak w soczewce odbijają
skomplikowaną, zadziwiającą w swoich powiązaniach i
jednocześnie pełną różnorodności tradycję Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.
Kafle z pieców tego klasztoru od początku jego
istnienia były odbiciem stylu danej epoki, panującego
ducha i przynależności wyznaniowej.

Autorzy wystawy: Irena Taranta, dr Radosław
Dobrowolski
Koncepcja i opracowanie graficzne: Irena Taranta
Ekspozycja będzie prezentowana do 31 października 2022
r.
Wystawa została doceniona i uhonorowana nagrodą główną
Płomień Roku 2022 w kategorii Wydarzenie przyznawaną
przez Świat Kominków.

Fotorelacja z otwarcia wystawy. Fot. Iwona Malesińska.

Dział Archeologii w Muzeum Podlaskim istnieje od 1956
roku. Od tego okresu rozpoczęto gromadzenie zabytków
archeologicznych. Pierwsze przedmioty pochodziły z
przypadkowych znalezisk i były przekazywane przez
znalazców w formie darów. Wkrótce zbiory działu
zaczęły się powiększać o materiały z badań
wykopaliskowych prowadzonych razem z Konserwatorem
Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Muzeum
samodzielne prace wykopaliskowe rozpoczęło w 1961 r.
od badań ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym z VVI i VI-VII w. w Krzywólce k/ Suwałk. Najdłużej

trwającymi terenowymi pracami muzealnymi (1962-1970,
1975)
były
badania
wykopaliskowe
wczesnośredniowiecznego
kompleksu
osadniczego
(składającego się z grodziska dwóch osad i
cmentarzyska) w Świecku Strumianach k/ Wysokiego
Mazowieckiego.
Od kilku lat Dział prowadzi z młodzieżą, na terenie
placówek muzealnych i szkolnych interaktywne zajęcia o
tematyce archeologicznej.

