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Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
tel.: 12 42 42 811, faks: 12 42 17 844
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl

Międzynarodowe Centrum Kultury 
www.mck.krakow.pl
Serwis internetowy Art and Heritage from Central Europe 
www.ahice.net
Kwartalnik „Herito” 
www.herito.pl
Fundacja im. Anny Lindh 
www.alfpolska.org

Galeria i Księgarnia MCK
wtorek–niedziela 11.00–19.00 
tel.: 12 42 42 816

Księgarnia internetowa www.mck.krakow.pl
W księgarniach MCK możliwa jest płatność kartą płatniczą

Biblioteka Naukowa MCK i Czytelnia Rolanda Bergera
poniedziałek 10.00–16.00
wtorek 10.00–19.00
środa 10.00–19.00
czwartek 10.00–19.00
piątek 10.00–16.00
sobota 10.00–14.00
tel.: 12 42 42 833, 12 42 42 835

Pracownia Dokumentacji
dostępna po wcześniejszym umówieniu
tel.: 12 42 42 831
e-mail: pracownia@mck.krakow.pl

Recepcja MCK
poniedziałek–piątek 8.00–18.00
tel.: 12 42 42 811

Na okładce: 
Karel Špillar, Złote włosy (detal), 1913, pastel, papier, GASK Galeria Kraju 
Środkowoczeskiego w Kutnej Horze



wystawywystawy

wŁaDCy sNÓw
SYMBOLIZM NA ZIEMIACH CZESKICH 1880–1914
7 maja – 7 września

Pierwsza w Polsce kompleksowa prezentacja sztuki czeskiego sym‑
bolizmu, gromadząca dzieła reprezentatywnych artystów z lat 90., 
czyli tak zwanej pierwszej generacji symbolizmu oraz twórców, któ‑
rzy wkroczyli na scenę artystyczną w pierwszej dekadzie XX wieku 
(m.in. Alfonsa Muchy, Karela Hlaváčka, Jana Preislera, Františka 
Bílka, Maxa Švabinskiego, Josefa Váchala). Choć prezentują różno‑
rodne stylistyki i rozwiązania formalne, wspólnym mianownikiem 
tych dzieł jest dążenie do wyrażania wewnętrznych emocji, treści 
duchowych i metafizycznych. To właśnie intuicja, poznanie poza‑
rozumowe, podświadomość stanowiły główny komponent symbo‑
lizmu rodzącego się pod koniec XIX wieku nurtu, który objął nie 
tylko sztuki plastyczne, ale również literaturę i muzykę. Najpierw 
pojawił się we Francji, lecz szybko stał się prądem ogólnoeuropej‑
skim i wyraźnie zaznaczył swoją obecność w krajach Europy Środko‑
wej. Doskonałym przykładem recepcji nowego zjawiska jest sztuka 
ziem czeskich tego okresu, której rozwój przybliża wystawa w MCK.

Prezentowane prace pocho‑
dzą zarówno z kolekcji publicz‑
nych, jak i z  rzadko pokazy‑
wanych zbiorów prywatnych. 
Wystawa powstała we współ‑
pracy z Muzeum Sztuki w Oło‑
muńcu oraz wydawnictwem 
Arbor Vitae. Została objęta 
honorowym patronatem Mini‑
stra Kultury Republiki Cze‑
skiej Daniela Hermana oraz 
Ministra Kultury i  Dziedzic‑
twa Narodowego RP Bogdana 
Zdrojewskiego.

Jan Preisler, Baśń, 1901–1902, olej, płótno, 
 Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie



wystawy

VÁCLaV HaVEL Na wyCIĄGNIĘCIE RĘKI
7 maja – 7 września

 
Fotograf Oldřich Škácha towarzyszył Václavovi Havlowi przez ponad 
trzydzieści lat, a wykonane przez niego zdjęcia złożyły się na uni‑
kalny portret intelektualisty i polityka, jednego z najważniejszych 
Środkowoeuropejczyków XX i początku XXI wieku. Fotografie reje‑
strują zarówno aktywność publiczną Havla, jak też, co szczególnie 
wartościowe, jego życie prywatne. Havel w obiektywie Škáchy to 
nie tylko opozycjonista, polityk, artysta, mąż i przyjaciel, ale przede 
wszystkim ktoś, kogo życie splotło się z historią.

W biografii Václava Havla zawarły się: mroczne czasy socjalizmu, 
próba jego przemiany i poszukiwanie wolności, moment upadku sta‑
rego systemu, aksamitny rozpad Czechosłowacji i doświadczenie 
transformacji. Oldřich Škácha stworzył niezwykłą opowieść o gru‑
pie dysydentów i artystów, którzy znaleźli sposób na zmianę poli‑
tycznego status quo, opowieść o „sile bezsilnych”, za sprawą której 
zmienili bieg historii. Jednak nade wszystko sportretował człowieka, 
który bynajmniej nie pragnął władzy, marzył natomiast o zwyczaj‑
nym życiu w zwyczajnym, wolnym kraju.

Wystawa przygotowywana we współpracy z Czeskim Centrum 
w Warszawie.
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NOwa PUBLIKaCJaNOwa PUBLIKaCJa

Herito, nr 15
Narody i stereotypy

wersja polsko-angielska, 192 s., format 23,5 × 29 cm, 
oprawa miękka ze skrzydełkiem, ISSN: 2082-310X, www.herito.pl

Myślenie stereotypowe tkwi głęboko w kulturze, historii i pamięci 
zbiorowej. Nie odzwierciedla jedynie realnych, dawnych lub niedaw‑
nych, konfliktów, choć nie sposób go od nich całkowicie oddzielić. 
A jednak to sytuacja polityczna może być najskuteczniejszym spo‑
sobem zmiany stereotypu. Nie trzeba szukać daleko, można wręcz 
powiedzieć, że dzieje się tak na naszych oczach, co w poświęconym 
narodom i stereotypom numerze komentują: Shlomo Avineri, Maciej 
Czerwiński, Tadeusz Lubelski, Piotr Majewski, Mykoła Riabczuk, Zie‑
mowit Szczerek i Łukasz Trzciński

Ponadto w numerze: Mirosław Bałka i Kasia Redzisz w rozmowie 
o tym, jak sztuka pertraktuje z miejscem, Stefan Kraus o niezwy‑
kłym kolońskim muzeum zaprojektowanym przez Petera Zumthora, 
Wojciech Szymański o widoczniej i nie‑widzialnej Joannie Rajkow‑
skiej, Edyta Gajewska o braciach Gierymskich, Wojciech Wilczyk 
o nieznanych nadodrzańskich krajobrazach, Beata K. Nykiel o „bia‑
łej rasie” koni z Lipicy oraz Emil Brix o innym znaczeniu 1989 roku.
Zapraszamy na stronę www.herito.pl 
oraz do księgarni internetowej www.mck.krakow.pl.



KONFERENCJa

NaRODy I stEREOtyPy 25 Lat PÓŹNIEJ
NOWE GRANICE, NOWE HORYZONTY
4–6 czerwca

W związku z jubileuszami dwudziestopięciolecia wyborów 4 czerwca 
oraz dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i istnie‑
nia Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny 
Lindh Międzynarodowe Centrum Kultury organizuje debatę na temat 
zmian w postrzeganiu siebie i  innych, jakie zaszły w minionym 
ćwierćwieczu, oraz kwestii tożsamości narodowej w XXI wieku. Mię‑
dzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja pod tytułem Narody 
i stereotypy 25 lat później podejmie tak istotne dla współczesności 
tematy jak radykalizacja postaw i niechęć wobec obcych, migracja, 
globalizacja i dialog międzykulturowy.

Na konferencję składają się wykłady plenarne (wygłoszone przez 
profesorów Hansa Henninga Hahna oraz Ireneusza Krzemińskiego), 
cztery debaty z udziałem światowej sławy ekspertów z Europy, Azji 
oraz Afryki (Dwadzieścia lat po. O sobie i „naszych” innych; Wiatr 
ze Wschodu, wiatr na Wschód; Czy wszyscy mieszkamy nad Morzem 
Śródziemnym? oraz Narody i stereotypy 2014–2034) oraz referaty pol‑
skich i zagranicznych badaczy. Obrady wieńczy wydarzenie szczególne – 
spotkanie z Joanną Bator, Ziemowitem Szczerkiem i Olgą Tokarczuk 
zatytułowane Literatura bez granic.
Wykłady plenarne, debaty oraz spotkanie Literatura bez granic są otwarte dla publiczności.

Rejestracja i szczegóły: 
www.mck.krakow.pl/conference/narody‑i‑stereotypy‑dwadziescia‑piec‑lat‑pozniej.



aKCJa FOtOGRaFICZNa MUZEUM sNÓw
Do 8 czerwca
Akcja towarzyszy wystawie 
Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914

Sfotografuj swój sen, a stanie się on częścią wirtualnego muzeum 
snów. Wystarczy aparat w telefonie komórkowym, pomysł i kilka 
słów opisu. Gdy rozum śpi, budzą się… fantazje, pragnienia, upiory, 
wspomnienia. Każdy sen to osobna, niepowtarzalna historia. Serie 
obrazów tworzą opowieść niczym klatki taśmy filmowej. A gdyby 
je sfotografować? Zdjęcia – interpretacje bądź próby opowiedzenia 
snów – ułożą się na kształt wizualnego sennika, staną się ekspona‑
tami w muzeum snów.

Dlaczego? Bo sny od wieków zajmują artystów, naukowców, marzy‑
cieli i racjonalistów. Bo wymykają się rozumowi. Bo bywają fascynu‑
jące, intrygujące, inspirujące. Mistrzowie symbolizmu XIX i XX wieku 
swoje oniryczne wizje ukazywali w obrazach i rzeźbach. Baśniowość, 
ale też makabrę tych wizji prezentuje wystawa Władcy snów. Symbo‑
lizm na ziemiach czeskich 1880–1914.

Wirtualne muzeum snów znajduje się na profilu MCK na Facebooku. Zdjęcie (mak‑
symalnie 2 Mb) należy przesłać na adres: muzeum.snow@mck.krakow.pl. Fotogra‑
fie powinny przedstawiać autorską interpretację snu. Można to zrobić, fotografując 
elementy przyrody, zjawiska atmosferyczne, dzieła sztuki czy okładki książek, ale 
też wykonane przez siebie prace artystyczne (np. kolaże). Inspiracją mogą być prace 
z wystawy Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914. Do zdjęcia należy 
dołączyć tytuł lub opis (do 400 znaków).

Zdjęcia przesłane w ramach akcji zostaną umieszczone w specjalnym albumie na pro‑
filu MCK na Facebooku. Można je komentować i lajkować. Autorów zdjęć z najwięk‑
szą liczbą lajków MCK nagrodzi albumami, gadżetami oraz wejściówkami na wystawę.

PROJEKty



PROJEKty

DZIEDZICtwO NIECHCIaNE I PROBLEM PaMIĘCI
19 czerwca
Niemcy, Greifswald, Alfr ied Krupp Wissenschaftskolleg

Polsko‑niemiecki okrągły stół zorganizowany w ramach semina‑
rium Rady Programowej MCK Przestrzeń kulturowa Europy Środko‑
wej. Meklemburgia‑Pomorze Przednie. Spotkanie służy wymianie 
doświadczeń w podejściu do dziedzictwa „niechcianego” oraz kwestii 
związanych z pamięcią, jak również nawiązaniu współpracy w tym 
zakresie. W debacie biorą udział polscy i niemieccy eksperci, spe‑
cjaliści w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania 
nim, osoby zajmujące się na co dzień sprawami związanymi z kul‑
turą, współpracą międzynarodową, tożsamością, pamięcią. Połą‑
czenie dwóch wątków – dziedzictwa niechcianego oraz pamięci – 
i porównanie podejścia do nich w Polsce i Niemczech wpisuje się 
w trwający niemal od roku 1945, a pogłębiany kolejnymi znaczą‑
cymi wydarzeniami w latach 1965, 1970 i 1989 dyskurs pomiędzy 
obydwoma narodami.

Integralną częścią spotkania jest wykład prof. Jacka Purchli zaty‑
tułowany Dziedzictwo „niechciane” – doświadczenie polskie, ukazu‑
jący polskie podejście do kwestii dziedzictwa niechcianego od zakoń‑
czenia pierwszej wojny światowej. Wykład jest przeznaczony dla 
szerokiej publiczności zainteresowanej problematyką dziedzictwa, 
pamięci, współpracy polsko‑niemieckiej.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko‑Niemieckiej.

MaNaGEMENt OF UNEsCO wORLD HERItaGE CULtURaL 
sItEs IN V4 COUNtRIEs
Kurs letni: 7–13 lipca
Otwarty nabór uczestników: do 31 maja

Od 2009 roku MCK wraz z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej orga‑
nizuje kursy poświęcone zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę 
UNESCO w krajach wyszehradzkich. W 2014 roku kurs odbędzie się 
w dniach 7–13 lipca i dotyczyć będzie miejsc światowego dziedzic‑
twa w Republice Czeskiej, takich jak Telč oraz kościół pielgrzym‑
kowy w Zelenej Horze.
Kurs odbywa się w języku angielskim. Więcej informacji: 
www.mck.krakow.pl/page/kurs‑letni‑nt‑miejsc‑unesco‑w‑krajach‑v4.



PROJEKty

aKaDEMIa DZIEDZICtwa
Nabór uczestników do IX edycji

Trwa nabór uczestników na dwusemestralne studia podyplomowe 
z zarządzania dziedzictwem kulturowym. W październiku roz‑
poczną się zajęcia kolejnej, IX edycji. Wykłady i seminaria obejmują 
zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które 
tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słu‑
chacze studiów nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu ekono‑
mii, prawa, zarządzania, sztuki i architektury, konserwacji zabyt‑
ków, polityki państwa wobec kultury i dziedzictwa. Uzupełnieniem 
programu są warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kul‑
tury oraz zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego w formie 
wyjazdów studyjnych. Studia realizowane są od 2001 roku przez MCK 
wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. Głównym 
adresatem studiów są pracownicy instytucji kultury, operatorzy tury‑
styczni, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, właści‑
ciele obiektów zabytkowych i inwestorzy, a także osoby, które pla‑
nują karierę zawodową związaną z zarządzaniem kulturą, ochroną 
dziedzictwa, jego promocją i upowszechnianiem.
Więcej informacji na temat programu oraz warunków rekrutacji: 
www.mck.krakow.pl/page/akademia‑dziedzictwa.

tHEsaURUs POLONIaE
Nabór chętnych

Do 22 czerwca trwa nabór chętnych do XI edycji programu stypen‑
dialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus 
Poloniae. Prowadzony przez MCK od 2009 roku program adresowany 
jest do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa Polski i Europy 
Środkowej. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: 
Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posia‑
dających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Jednora‑
zowy pobyt stypendialny to trzy miesiące, w ramach którego stypen‑
dysta przebywa i pracuje naukowo w Krakowie. Do końca 2013 roku 
odbyło się 9 edycji, w których wzięło udział 49 naukowców z 25 kra‑
jów, a wiosną 2014 roku w ramach X edycji MCK gości 6 stypendystów.
Więcej informacji na temat programu oraz warunków rekrutacji: 
http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus‑poloniae‑1.



PROJEKty

„RIHa JOURNaL”

Zapraszamy do publikowania w czasopiśmie naukowym „RIHA Jour‑
nal”. To czasopismo akademickie, recenzowane, poświęcone historii 
sztuki. Stanowi organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytu‑
tów Badawczych Historii Sztuki RIHA (International Association of 
Research Institutes in the History of Art) wydawany przez Zentral‑
institut für Kunstgeschichte w Monachium. MCK jako jedna z trzy‑
dziestu instytucji członkowskich RIHA na świecie pełni funkcję 
redakcji lokalnej. Czasopismo publikowane jest wyłącznie w Inter‑
necie, co gwarantuje szybki (trwający około 4–5 miesięcy) proces 
wydawniczy. Artykuły publikowane są jednocześnie w dwóch języ‑
kach – po polsku i po angielsku (MCK zapewnia tłumaczenie na język 
angielski). Zachęcamy do nadsyłania niepublikowanych tekstów 
z zakresu historii, teorii i filozofii sztuki lub architektury.
Szczegółowe informacje: www.mck.krakow.pl/page/riha‑journal.

aHICE

Prowadzony przez MCK serwis internetowy Art and Heritage in Cen‑
tral Europe (AHICE) poświęcony jest sztuce i dziedzictwu kulturo‑
wemu w Europie Środkowej i przeznaczony zarówno dla historyków 
sztuki i osób zawodowo zajmujących się kulturą, jak też dla miłośni‑
ków kultury i turystów; przekazuje informacje o wystawach, kon‑
ferencjach i publikacjach z krajów środkowoeuropejskich. Od 2014 
roku portal AHICE działa w nowej odsłonie – z bardziej komplekso‑
wym podejściem do problematyki dziedzictwa, bardziej intuicyjnym 
sposobem komunikowania treści portalu, poszerzonym zakresem 
informacji i nową interaktywną mapą.

Serwis realizowany jest we współpracy z partnerami z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej: Galerią Morawską w Brnie (Czechy), Naro‑
dowym Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula 
Forster w Budapeszcie (Węgry) oraz Instytutem Historii Sztuki Sło‑
wackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja).
www.ahice.net



CZERwIEC

1.06 Niedziela
14.00 Dzień dziecka w MCK.

Oprowadzanie po wystawie przeznaczone dla dzieci w wieku 
6–10 lat; ponadto na wszystkie dzieci w Galerii MCK będzie 
czekać specjalny zestaw upominkowy.
Wstęp wolny dla wszystkich dzieci.

2.06 Poniedziałek
12.00 sMoCzKi w Galerii MCK.

Cykl sMoCzKi powstał po to, aby opiekunowie z dziećmi 
do trzech lat mogli zwiedzać aktualną wystawę razem z prze‑
wodnikiem, a maleństwa mogły im swobodnie towarzyszyć 
i w nieskrępowany sposób także uczestniczyć w oprowadzaniu. 
Przygotowane zostały specjalne miejsca do karmienia i prze‑
wijania niemowląt. Starsze dzieci mogą bawić się w miniką‑
ciku plastycznym.
Opłata: 8 zł od osoby dorosłej.

4–6.06 Środa–piątek
Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty.
Konferencja na temat zmian w postrzeganiu siebie i innych, 
jakie zaszły w minionym ćwierćwieczu, oraz kwestii tożsamo‑
ści narodowej w XXI wieku. W programie otwarte dla publicz‑
ności debaty z udziałem światowej sławy ekspertów z Euro‑
py, Azji i Afryki.
Szczegóły: zob. dział Konferencje.

8.06 Niedziela
Ostatni dzień trwania akcji fotograficznej Muzeum snów towa‑
rzyszącej wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach cze‑
skich 1880–1914.
Akcja tworzenia muzeum snów. Sen można opowiedzieć nie 
tylko słowem, ale również obrazem. Mogą to zrobić nie tylko 
artyści, ale każdy z nas przy pomocy najprostszego aparatu 
fotograficznego – liczy się pomysłowość i wyobraźnia. Zdjęcia 
snów należy przesłać na adres: muzeum.snow@mck.krakow.pl.
Szczegóły: zob. dział Projekty.

KaLENDaRIUM



KaLENDaRIUMKaLENDaRIUM

9.06 Poniedziałek
19.00 Studio Europa w Barze Studio, Pałac Kultury i Nauki, War‑

szawa. Narody i stereotypy – spotkanie z Małgorzatą Rejmer, 
Andrijem Ljubką i Ziemowitem Szczerkiem; prowadzenie 
Max Cegielski.
Studio Europa to nowy cykl dyskusji zainicjowanych przez 
kwartalnik „Herito” w warszawskim Barze Studio. Goście 
spotkań prowadzonych przez Maxa Cegielskiego rozmawia‑
ją o najistotniejszych europejskich problemach kulturowych, 
a także politycznych i społecznych. Celem Studia Europa jest 
stworzenie unikalnej przestrzeni do dyskusji na temat Euro‑
py Środkowo‑Wschodniej. Czerwcowe spotkanie osnute jest 
na kanwie 15. numeru kwartalnika „Herito”.
Wstęp wolny, spotkanie w języku polskim.

10.06 wtorek
18.00 Wykład prof. Jarosława Hrycaka, stypendysty programu The‑

saurus Poloniae.
Wstęp wolny, spotkanie w języku polskim.

13.06 Piątek
11.00 Dojrzali do sztuki. Spotkania dla seniorów w MCK.

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołu‑
dniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i sztu‑
ce. Spotkanie rozpoczyna się zwiedzaniem wystawy w towa‑
rzystwie przewodnika, a następnie po krótkiej prelekcji bądź 
warsztatach jest okazja do dyskusji przy kawie i słodkim poczę‑
stunku.
Wykład Paryski splin przybliży złożony i fascynujący krajobraz 
artystycznego środowiska Paryża drugiej połowy XIX wieku.
Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny. Zajęcia odbywają się 
w każdy drugi piątek miesiąca.

19.00 Bar Studio, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Symbolika snów – 
wykład prof. Jerzego Vetulaniego; prowadzenie Bogna Świąt‑
kowska.
Porozmawiamy o psychoanalitycznym podejściu do marzeń 
sennych, o regułach rządzących snami, o tym, czym są, skąd 
się biorą, co rzeczywiście można z nich wyczytać i czego my 
chcemy się w nich doszukać. Gdzie znajduje się granica mię‑
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dzy interpretacją naukową a  fantazją? Podczas spotkania 
wykorzystane zostaną artystyczne wizje czeskich symboli‑
stów, których prace prezentujemy na wystawie Władcy snów, 
a także podejmiemy próbę interpretacji fotografii snów nad‑
syłanych w ramach fotograficznej akcji Muzeum snów.
Spotkanie towarzyszy wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach cze‑
skich 1880–1914. Wstęp wolny, spotkanie w języku polskim.

19.06 Czwartek
15.00 Niemcy, Greifswald, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg. 

Dziedzictwo niechciane i problem pamięci.
Polsko‑niemiecki okrągły stół zorganizowany w ramach semi‑
narium Przestrzeń kulturowa Europy Środkowej. Meklembur‑
gia‑Pomorze Przednie służy wymianie doświadczeń w podej‑
ściu do dziedzictwa „niechcianego” oraz kwestii związanych 
z pamięcią, jak również nawiązaniu współpracy w tym zakresie.
Wstęp wolny. Spotkanie w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym 
na język niemiecki.

Szczegóły: zob. dział Projekty.

26.06 Czwartek
19.30 Muzeum Narodowe w Warszawie. Spacer śladem symboli‑

zmu z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie; prowa‑
dzenie: Urszula Król.
Spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku to okazja do przyjrzenia 
się dziełom między innymi Józefa Pankiewicza, Józefa Mehof‑
fera, Wojciecha Weissa czy Witolda Wojtkiewicza. Będzie ono 
okazją do przypomnienia sobie rozwijających się u schyłku 
XIX wieku nowatorskich dążeń młodej generacji europejskich 
artystów, którzy kierowali się pragnieniem nieskrępowanej 
swobody twórczej, kreacji własnej, subiektywnie postrzega‑
nej wizji świata i człowieka za pośrednictwem języka symboli.
Spacer towarzyszy wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 
1880–1914. Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3. Wejście 
w cenie biletu, spotkanie w holu głównym muzeum, liczba miejsc ograniczona.

KaLENDaRIUM
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LIPIEC

2.07 Środa
11.00 Wakacje w MCK.

Warsztaty, w czasie których dzieci będą miały okazję poznać nurt 
symbolizmu w sztuce za pomocą czterech zmysłów człowieka.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6–10 lat. Opłata: 10 zł od dziecka. 
Zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, 12 42 42 860. Liczba miejsc ograniczona, 
warsztaty potrwają do godz. 13.00.

7.07 Poniedziałek
12.00 sMoCzKi w Galerii MCK.

Cykl sMoCzKi powstał po to, aby opiekunowie z dziećmi 
do trzech lat mogli zwiedzać aktualną wystawę razem z prze‑
wodnikiem, a maleństwa mogły im swobodnie towarzyszyć 
i w nieskrępowany sposób także uczestniczyć w oprowadzaniu. 
Przygotowane zostały specjalne miejsca do karmienia i prze‑
wijania niemowląt. Starsze dzieci mogą bawić się w miniką‑
ciku plastycznym.
Opłata: 8 zł od osoby dorosłej.

9.07 Środa
11.00 Wakacje w MCK.

Warsztaty, w czasie których dzieci będą miały okazję poznać nurt 
symbolizmu w sztuce za pomocą czterech zmysłów człowieka.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6–10 lat. Opłata: 10 zł od dziecka. 
Zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, 12 42 42 860. Liczba miejsc ograniczona, 
warsztaty potrwają do godz. 13.00.

10.07 Czwartek
20.30 Kino na dachu: Lampy naftowe (Petrolejové lampy, 1971, reż. 

Juraj Hertz); wprowadzenie do filmu: Piotr Zdybał.
Lampy naftowe to opowieść o konwenansach i szaleństwie 
osadzona w realiach małego czeskiego miasteczka z począt‑
ku wieku. Film jest, obok Palacza zwłok, jedną z bardziej roz‑
poznawalnych realizacji Juraja Hertza. W 1971 roku wszedł 
do głównego pokazu festiwalu filmowego w Cannes.
Projekcja towarzyszy wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach cze‑
skich 1880–1914. Wstęp wolny.
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11.07 Piątek
11.00 Dojrzali do sztuki. Spotkania dla seniorów w MCK.

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przed po‑
łudniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i sztu‑
ce. Spotkanie rozpoczyna się zwiedzaniem wystawy w towa‑
rzystwie przewodnika, a następnie po krótkiej prelekcji bądź 
warsztatach jest okazja do dyskusji przy kawie i słodkim poczę‑
stunku.
Podczas wykładu Gesamtkunstwerk omówione zostaną źródła 
tej koncepcji oraz przykłady jej zastosowania w dziełach pla‑
stycznych, muzycznych i literackich.
Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny. Zajęcia odbywają się 
w każdy drugi piątek miesiąca.

16.07 Środa
11.00 Wakacje w MCK.

Warsztaty, w czasie których dzieci będą miały okazję poznać nurt 
symbolizmu w sztuce za pomocą czterech zmysłów człowieka.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6–10 lat. Opłata: 10 zł od dziecka. 
Zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, 12 42 42 860. Liczba miejsc ograniczona, 
warsztaty potrwają do godz. 13.00.

23.07 Środa
11.00 Wakacje w MCK.

Warsztaty, w czasie których dzieci będą miały okazję poznać 
nurt symbolizmu w sztuce za pomocą czterech zmysłów czło‑
wieka.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6–10 lat. Opłata: 10 zł od dziecka. 
Zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, 12 42 42 860. Liczba miejsc ograniczona, 
warsztaty potrwają do godz. 13.00.

24.07 Czwartek
20.30 Kino na  dachu: František Kupka – symfonia barw i  malarz 

kosmosu (František Kupka – Symfonik barev a  malíř kosmu, 
2008, reż. Daniela Gébová) i Fotograf František Drtikol (2000, 
reż. Jiří Holna); wprowadzenie do filmów: Piotr Zdybał.
Dwa filmy dokumentalne o twórcach kluczowych dla cze‑
skiej sztuki. František Kupka jest obecny na prezentowanej 
wystawie, lecz w odsłonie symbolistycznej, a nie dużo bar‑
dziej popularnej abstrakcyjnej. Z kolei František Drtikol nale‑
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ży do późniejszego pokolenia niż symboliści, niemniej jego 
twórczość czerpie z wcześniejszych doświadczeń sztuki cze‑
skiej i  jest kolejnym rozdziałem w relacjach artystycznych 
pomiędzy Pragą a Paryżem.
Projekcja towarzyszy wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 
1880–1914. Wstęp wolny.

sIERPIEŃ

4.08 Poniedziałek
12.00 sMoCzKi w Galerii MCK.

Cykl sMoCzKi powstał po to, aby opiekunowie z dziećmi 
do trzech lat mogli zwiedzać aktualną wystawę razem z prze‑
wodnikiem, a maleństwa mogły im swobodnie towarzyszyć 
i w nieskrępowany sposób także uczestniczyć w oprowadzaniu. 
Przygotowane zostały specjalne miejsca do karmienia i prze‑
wijania niemowląt. Starsze dzieci mogą bawić się w miniką‑
ciku plastycznym.
Opłata: 8 zł od osoby dorosłej.

7.08 Czwartek
20.30 Kino na dachu: Morgiana (1972, reż. Juraj Herz); wprowadze‑

nie do filmu: Piotr Zdybał.
Film jest interpretacją znanego motywu dwóch sióstr – pięk‑
nej i dobrej oraz złej i brzydkiej. Akcja rozgrywa się w nad‑
morskiej miejscowości w secesyjnej scenerii, a nastrój filmu 
doskonale nawiązuje do wystawy Władcy snów.
Projekcja towarzyszy wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach cze‑
skich 1880–1914. Wstęp wolny.

8.08 Piątek
11.00 Dojrzali do sztuki. Spotkania dla seniorów w MCK.

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przed południem 
i chcących poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i sztuce. Spo‑
tkanie rozpoczyna się zwiedzaniem wystawy w towarzystwie 
przewodnika, a następnie po krótkiej prelekcji bądź warszta‑
tach jest okazja do dyskusji przy kawie i słodkim poczęstunku.
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Podczas zajęć Ikonografia symbolizmu zaprezentowane zosta‑
ną wybrane motywy i tematy, kluczowe dla twórczości sym‑
bolistycznej, ale jednocześnie ważne również dla innych zja‑
wisk artystycznych tego czasu.
Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny. Zajęcia odbywają się 
w każdy drugi piątek miesiąca.

21.08 Czwartek
20.30 Kino na  dachu: Alfons Mucha – secesyjny wizjoner (Alfons 

Mucha – Visionär im Jugendstil, 2004, reż. Susanna Boehm); 
wprowadzenie do filmu: Piotr Zdybał.
Alfons Mucha uchodzi w Polsce za najbardziej rozpoznawal‑
nego czeskiego artystę. Jednak ile tak naprawdę o nim wie‑
my? Film pokazuje jego drogę artystyczną, w której mieszczą 
się zarówno mroczne przedstawienia w duchu symbolizmu, 
secesyjne impresje, jak i monumentalne panslawistyczne 
dzieła takie jak Epopeja słowiańska.
Projekcja towarzyszy wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 
1880–1914. Wstęp wolny.
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