
Noc Muzeów online z Muzeum Warszawy

Noc Muzeów to magiczny wieczór, w który muzea odsłaniają swoje skarby i
tajemnice.  I  chociaż  tegoroczna edycja  została  przeniesiona ze  względu na
pandemię,  to  16  maja  warto  zajrzeć  na  stronę  internetową  i  Facebooka
Muzeum  Warszawy.  Będą  tam  czekały  między  innymi  wykłady,  zabawy
edukacyjne, quizy i spotkania live. 

Poznaj tajemnice Muzeum Warszawy

Główna siedziba Muzeum Warszawy to 11 kamienic po północnej  stronie Rynku.
Mieszkali tu przedstawiciele najmożniejszych rodów, rajcy, wójtowie i burmistrzowie
Starej  Warszawy.  Działały  sklepy  i  pracownie.  I  chociaż  kamienice  zostały
zniszczone w Powstaniu Warszawskim, to ślady po ich poprzednich właścicielach i
burzliwej historii  miasta znaleźć można do dziś. Przykładem jest skarb odkryty w
piwnicach,  na  który  składa  się  1211  monet.  Ale  to  nie  jedyne  zaskakujące
znalezisko.  Ściana  jednej  z  muzealnych  sal  przez  prawie  60  lat  kryła  obraz
Wojciecha Fangora „Kucie kos”. 

Muzeum Warszawy to  miejsce,  w którym warto  przyglądać się  stropom, detalom
architektonicznym  czy  ozdobnym  drzwiom.  Podczas  Nocy  Muzeów  na  stronie
internetowej  pojawią  się  nagrania  i  aktywności  edukacyjne  przybliżające
tajemnice skrywane przez wnętrza kamienic. O godzinie 19.00 na Facebooku
Magdalena Wróblewska na żywo oprowadzi po wnętrzach Muzeum i opowie o
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warszawskich  ciekawostkach  dostępnych  jedynie  najbardziej  uważnym
odwiedzającym.

Noc Muzeów w oddziałach Muzeum Warszawy 

Swoje  sekrety  mają  także  oddziały  Muzeum  Warszawy,  które  na  sobotę
przygotowały specjalne aktywności. Internauci będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o
Woli,  drukarstwie i  odbudowie Warszawy.  Muzeum Warszawskiej  Pragi  zachęci  z
kolei do przyjrzenia się dźwiękowej mapie miasta i wspólnego rysowania. Muzeum
Farmacji  przypomni  dawne  ziołolecznicze  receptury,  które,  zwłaszcza  wiosną,
można przygotować domowym sposobem. Na stronie Muzeum Warszawy pojawią
się przepisy na „miód” z mniszka lekarskiego, sok z pokrzywy czy syrop z młodych
pędów sosny.

Występy na wirtualnej scenie

To nie koniec weekendowych atrakcji online z Muzeum Warszawy.  W niedzielę o
godzinie 18.00 na Facebooku Muzeum Warszawy odbędzie się kolejny występ
z cyklu „Wirtualna scena Janka Młynarskiego”. To seria mini-koncertów na żywo
połączonych z opowieściami o czasach odbudowy stolicy. Przypominając przeboje
dawnej Warszawy Janek Młynarski i jego goście, nakreślają historię ludzi, miejsc i
wydarzeń, które miały wpływ na życie kulturalne miasta.

Kultura i edukacja online

Muzeum Warszawy działa online nie tylko w Noc Muzeów. Na stronie internetowej
uruchomiona została specjalna zakładka „Kultura online”, gdzie kuratorzy prezentują
subiektywny wybór przedmiotów ze zbiorów Muzeum i przybliżają związane z nimi
historie.  Artykuły  i  nagrania  pojawiające  się  w  dwóch  cyklach  -  „Historia  jednej
rzeczy”  i  „Okiem  kuratora”  –  można  śledzić  na  Facebooku  Muzeum  Warszawy.
Młodsza publiczność może skorzystać z oferty edukacyjnej, która została stworzona
tak, by zachęcić do wspólnego działania bez konieczności korzystania z komputera. 

Strona internetowa: https://www.muzeumwarszawy.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.warszawy/

___

Kontakt dla mediów:

Anna Ślusareńka
Zespół Komunikacji
Muzeum Warszawy
+48 22 277 43 45
anna.slusarenka@muzeumwarszawy.pl
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