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MuzeuM Architektury we wrocŁAwiu
Bernardyńska 5, tel. 71 344 82 79

ma.wroc.pl muzeum@ma.wroc.pl

18.00–24.00

Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie ze sztuką wybitnego 
artysty Leona Tarasewicza. Prace z różnych okresów jego twórczości 
uzupełnione zostały o realizację instalacji malarskich i świetlnych, 
zaprojektowanych specjalnie dla przestrzeni muzeum. Zapraszamy 
również na ekspozycję poświęconą Wystawie Ziem Odzyskanych we 
Wrocławiu oraz wystawę modeli średniowiecznych i nowożytnych bu-
dowli ze zbiorów muzeum. Dla dzieci i ich opiekunów przygotowaliśmy 
grę terenową oraz quest „Skarby architektury”.

18.00 Otwarcie Nocy Muzeów.
18.00–24.00 Zwiedzanie wystaw czasowych i wystawy stałej 

„Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX 
wieku”.

18.00–22.00 Gra terenowa (dzieci od 6 lat).
18.00–24.00 Quest „Skarby architektury” (dzieci od 7 lat).
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MuzeuM etnogrAficzne. oddziAŁ MuzeuM 
nArodowego we wrocŁAwiu

Traugutta 111/113 tel. 71 344 33 13
muzeumetnograficzne.pl muzeum@muzeumetnograficzne.pl

16.00–24.00

Noc Muzeów w Muzeum Etnograficznym upłynie pod znakiem weselnej 
zabawy. Wieczór rozpocznie się otwarciem wystawy „Wesela 21” oraz 
oprowadzaniem kuratorskim, a następnie wszyscy ruszą do tańca przy 
muzyce weselnego DJ-a. Młodsi zwiedzający będą mogli wziąć udział 
w sesji fotograficznej z rekwizytami weselnymi i wykonać zdjęcie pa-
miątkowe z wizyty w muzeum. Równolegle prowadzone będą zajęcia 
plastyczne dotyczące zapomnianych akcesoriów ślubnych.

16.00–17.30 Zajęcia dla dzieci (5–12 lat):
 –  zwiedzanie wystawy „Wesela 21”,
 –  sesja fotograficzna w weselnym stylu,
 –  zajęcia plastyczne „Rózga (nie do bicia), korona (nie dla 

króla) i woniaczka (a co to takiego?)”.
18.00 Otwarcie wystawy „Wesela 21”.
19.30 Oprowadzenie kuratorskie po wystawie.
21.00–24.00 Wieczór muzyczny – zabawa przy muzyce weselnego DJ-a.
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MuzeuM fArMAcji wydziAŁu fArMAceutycznego 
uniwersytetu Medycznego we wrocŁAwiu 

Kurzy Targ 4 tel. 71 784 04 43
www.muzeumfarmacji.umed.wroc.pl edyta.rudolf@umed.wroc.pl

15.00–23.00

Pracownicy Muzeum Farmacji wspólnie z członkami Polskiego To-
warzystwa Studentów Farmacji Oddział Wrocław zapraszają do 
zwiedzenia XIII-wiecznej kamieniczki mieszczańskiej utrzymanej 
w stylu klasycystyczno-renesansowym, gdzie przez ponad 700 lat 
prężnie działała jedna z pierwszych we Wrocławiu aptek. Od go-
dziny 18.00 do 23.00 chętni będą mogli przejść przez kolejne piętra. 
Wydarzeniami towarzyszącymi będą wykłady i warsztaty. 

15.00–16.00 Wykład „Wykorzystanie ziół leczniczych w okultyzmie 
i obrzędach religijnych”, prowadzący: Teodor Karasek 
(student prawa). 

16.30–18.00 Wykład + warsztaty „Ewolucja higieny osobistej jako impuls 
do rozwoju przemysłu farmaceutycznego”, prowadzący: 
Sylwia Sopata, Patryk Krościk, Marcin Polarczyk. Podczas 
warsztatów uczestnicy wytworzą własną pastę do zębów 
oraz zobaczą wykonywanie maści na łupież.  

18.00–23.00 Samodzielne zwiedzanie muzeum.
18.00–23.00 3. piętro: stanowisko dla dzieci, na którym można wykonać 

samodzielnie recepturę oraz zrobić tabletkę.

 Zapisy: 7–18 maja, tel. 71 784 04 43.
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MuzeuM geologiczne iM. henrykA teisseyre
Cybulskiego 30 tel. 71 375 93 27

mgeol.ing.uni.wroc.pl muzeum.geologiczne@uwr.edu.pl

13.00–23.00

Jak wygląda najlepsza ruda żelaza? Czemu krzemień był cennym 
materiałem do wyrobu narzędzi, a teraz robi się z niego biżuterię? Czy 
trylobity i amonity mogły się spotkać? Odpowiedzi na te i inne pytania 
z zakresu nauk o Ziemi można uzyskać w Muzeum Geologicznym. Za-
praszamy do zwiedzania pod opieką wykwalifikowanych przewodników. 
Dla najmłodszych specjalny program: dzieci będą miały możliwość 
samodzielnego wykonania kopii skamieniałości niezwykłych zwierząt, 
jakie żyły na Ziemi miliony lat temu.

13.00–23.00 Zwiedzanie muzeum.
13.00–18.00 Wykonywanie odlewów skamieniałości. Zajęcia (dzieci od 

4 lat) rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie w grupach 
8-osobowych. 

 Zapisy: 14–17 maja, tel. 71 375 93 27.
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MuzeuM Miejskie wrocŁAwiA. 
oddziAŁ MuzeuM Archeologiczne  

i MuzeuM MilitAriów
Cieszyńskiego 9 tel. 71 347 16 96

mmw.pl muzeum@mmw.pl

18.00–24.00

Arsenał to zabytkowy gmach z dziedzińcem z basztami i studnią. Miesz-
czą się w nim dwa muzea: Muzeum Archeologiczne, w którym można 
zobaczyć wystawę stałą „Śląsk starożytny i średniowieczny”, oraz 
Muzeum Militariów, które zaprasza na wystawy stałe: „Sala broni 
dawnej”, „Sala Jacka Kijaka”, „Sala broni białej” i wystawę czasową 

„100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

18.00–21.30 „Od rudy do żelaza” – gra na stałej wystawie 
archeologicznej (I piętro, dzieci 7–18 lat).

18.00–24.00 Zwiedzanie wystaw w Arsenale (ostatnie wejście 
o godz. 23.30).
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MuzeuM Miejskie wrocŁAwiA.  
oddziAŁ MuzeuM historyczne 

Kazimierza Wielkiego 35 tel. 71 391 69 40
mmw.pl muzeum@mmw.pl

18.00–24.00

Pałac Królewski zaprasza na wystawę stałą „1000 lat Wrocławia”. Dzie-
ciom proponujemy warsztaty plastyczne „Krzaki, futrzaki i pierzaki... 
czyli piękny świat wokół nas”, na których będą mogły zamienić szmatki, 
bibułki, wełnę, liście i kolorowe papiery w rośliny, zwierzęta, owady, 
które żyją obok nas na wrocławskich terenach zielonych. Wykonane 
prace będzie można zabrać ze sobą. Muzeum zapewnia materiały. 

18.00–24.00 Zwiedzanie sal wystawowych Pałacu Królewskiego 
(ostatnie wejście o godz. 23.30).

18.00–20.30 Warsztaty plastyczne „Krzaki, futrzaki i pierzaki... 
czyli piękny świat wokół nas” (sala konferencyjna, 
dzieci 5–14 lat).
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MuzeuM Miejskie wrocŁAwiA.  
oddziAŁ MuzeuM sztuki MieszczAńskiej

Sukiennice 14/15 tel. 71 347 16 90
mmw.pl muzeum@mmw.pl

18.00–24.00

Muzeum mieści się w najważniejszym budynku Wrocławia – Starym 
Ratuszu. Już sam Ratusz z doskonale zachowanym wystrojem wnętrz 
można uznać za główny eksponat muzeum. W jego najstarszej części – 
Sali Mieszczańskiej – podziwiać można galerię marmurowych popiersi 
Wielkich Wrocławian. Wystawy czasowe będą nieczynne.

18.00–24.00 Zwiedzanie sal Ratusza (ostatnie wejście o godz. 23.30).
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MuzeuM Miejskie wrocŁAwiA.  
oddziAŁ teAtru iM. henrykA toMAszewskiego

pl. Wolności 7A tel. 71 712 71 70
mmw.pl muzeum@mmw.pl

18.00–24.00

Najmłodsze wrocławskie muzeum (otwarte w marcu 2017 roku) za-
prasza do zwiedzania części wystawy stałej „Mieszkanie Henryka 
Tomaszewskiego”. Zbudowaną w trzech pomieszczeniach ekspozycję 
wypełniają przedmioty z legendarnej kolekcji Henryka Tomaszew-
skiego, w tym jego ukochane lalki i inne zabawki, a także kostiumy 
i rekwizyty pozostałe po przedstawieniach Wrocławskiego Teatru Pan-
tomimy. Wystawy czasowe będą nieczynne.

18.00–24.00 Zwiedzanie wystawy stałej (ostatnie wejście o godz. 23.30).
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MuzeuM MinerAlogiczne  
iM. kAziMierzA MAślAnkiewiczA,  

uniwersytet wrocŁAwski
Cybulskiego 32–34 tel. 71 375 92 06

muzmin.ing.uni.wroc.pl muz.min@uwr.edu.pl

10.00–23.00

Muzeum Mineralogiczne przy ulicy Cybulskiego zaprasza na warsztaty 
mineralogiczne „Własności minerałów – kluczem do ich oznaczania” 
(dla uczniów z klas IV–VII szkoły podstawowej), wystawy: „Minerały 
świata”, „Minerały Polski”, pokaz filmu Lwóweckie Lato Agatowe – 
piękno kamieni, piękno kamiennych pasji, a także minigiełdę mine-
rałów, skał, skamieniałości i meteorytów oraz pokazy cięcia agatów 
i innych kamieni ozdobnych, zorganizowane we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi. 

10.00–13.00 Warsztaty mineralogiczne „Własności minerałów – 
kluczem do ich oznaczania”, w grupach liczących do 
15 osób, zgodnie z następującym harmonogramem:

 –  1 grupa (klasy IV–V) – w godz. 10.00–11.00, 
 –  2 grupa (klasy VI–VII) – w godz. 12.00–13.00. 

10.00–20.00 Minigiełda oraz pokazy cięcia agatów i innych kamieni 
ozdobnych na dziedzińcu kampusu i w rotundzie w pobliżu 
wejścia do muzeum.

14.00–23.00 Udostępnienie wystaw do zwiedzania.

 Zapisy: 14–18 maja w godz. 10.00–15.00, tel. 71 375 92 06.
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MuzeuM MinerAlogiczne  
iM. kAziMierzA MAślAnkiewiczA,  

uniwersytet wrocŁAwski. oddziAŁ
Kuźnicza 22 tel. 71 375 26 68

muzmin.ing.uni.wroc.pl muz.min@uwr.edu.pl

10.00–23.00

Oddział Muzeum Mineralogicznego przy ulicy Kuźniczej udostępnia 
między innymi wystawy: „Minerały Polski”, „Kamienie szlachetne 
i ozdobne”, „Meteoryty”, „Agaty Gór Kaczawskich”, „Minerały peg-
matytów strzegomskich”, „Minerały pegmatytów z Piławy Górnej”, 

„Minerały wschodniej Bawarii”, „Od kamienia do obrazu, czyli rzecz 
o pigmentach mineralnych”. 

10.00–23.00 Udostępnienie zbiorów do zwiedzania.
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MuzeuM nArodowe we wrocŁAwiu
pl. Powstańców Warszawy 5 tel. 71 343 56 43

mnwr.art.pl marketing@mnwr.art.pl

16.00–24.00

W tym roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu obchodzi swoje 70-lecie. 
W związku z tym w czasie Nocy Muzeów na wszystkich zwiedzających 
będzie czekać gra terenowa w formie quizu związana ze zbiorami 
muzeum. Wieczór wzbogacą wykłady o sekretach muzealnej kolekcji 
oraz zapowiedź nowej wystawy stałej rzemiosła artystycznego na 
poddaszu, której otwarcie uświetni lipcowe obchody jubileuszu. Nie 
zabraknie również wolontariuszy opowiadających o wybranych dziełach 
oraz oczywiście warsztatów dla dzieci!

16.15 Zabawa plastyczna „Tworzymy Muzeum Emocji”  
(dzieci 5–8 lat), zbiórka w holu wejściowym. 

17.45 Zabawa plastyczna „Tworzymy Muzeum Emocji”  
(dzieci 9–12 lat), zbiórka w holu wejściowym. 

17.00–23.00 Gra terenowa „Starzy znajomi, czyli jak dobrze znasz 
muzeum”, karty do pobrania w holu wejściowym.

19.30 Wykład „Sekrety zabytków z kolekcji Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu”, prowadząca: Jadwiga Jasińska-Sadura, 
sala 116.

21.00 Wykład „Cudo-twórcy, czyli o lipcowych muzealnych 
niespodziankach”, prowadząca: Barbara Banaś, sala 116.

 Zapisy: od 14 maja, tel. 71 372 51 48.
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MuzeuM odry –  
fundAcjA otwArtego MuzeuM techniki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 tel. 721 746 038
fomt.pl nadbor@fomt.pl

18.00–23.00

W ładowniach barki towarowej Irena i dźwigu pływającego Wróblin 
oraz holownika parowego Nadbor prowadzone będą wystawy, projek-
cje filmowe, prezentacje multimedialne i warsztaty modelarskie dla 
dzieci oraz pokaz pływających modeli statków. Szersza informacja 
o zabytkowych statkach i programie na stronie internetowej.

18.00–23.00 Prezentacja statków, między innymi: maszynowni 
i kotłowni holownika parowego Nadbor, maszynowni 
i siłowni dźwigu pływającego Wróblin, zabytkowej barki 
towarowej Irena.

18.00–23.00 Projekcja filmowa Kapitańskie opowieści.
18.00–23.00 Wystawa „Skrzydlaci Rycerze Rzeczpospolitej” z okazji 

100-lecia Odzyskania Niepodległości, prezentująca 
pionierów Polskiego Lotnictwa Wojskowego.

18.00–23.00 Wystawa „Artefakty rewolucji informatycznej” z kolekcji 
zabytkowych komputerów.

18.00–23.00 Wystawa „Dzieci Odry”, prezentująca sylwetki osób, które 
w latach 50. i 60. XX wieku mieszkały i wychowały się na 
odrzańskich statkach rzecznych.

18.00–23.00 Wystawa „Statki Muzeum Odry” (spacer wirtualny).
18.00–20.00 Spotkanie miłośników pojazdów zabytkowych – prezentacja 

samochodów historycznych.
18.00–19.00 Pokaz modelu statku sterowanego radiem (dzieci od 4 lat).
19.00–20.00 Warsztat modelarski – klejenie kartonowego modelu 

statku (dzieci 9–14 lat). 

 Zapisy: do 18 maja, tel. 882 116 779, 721 746 038  
lub nadbor@fomt.pl. 
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MuzeuM PAnA tAdeuszA  
zAkŁAdu nArodowego iM. ossolińskich 

Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 tel. 71 755 06 51 do 54
muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl edukacja@ossolineum.pl

17.00–23.00

Muzeum Pana Tadeusza to miejsce, w którym historia spotyka się 
ze współczesnością, literatura z wątkami biograficznymi, a muzyka 
z żywym tekstem literackim. Dwie wystawy stałe: „Rękopis Pana Ta-
deusza” i „Misja: Polska” będą w całości dostępne dla zwiedzających. 
Muzyka i literatura wybrzmią na żywo w różnych, czasem zaskakują-
cych zakątkach muzealnej ekspozycji. Dodatkowo oferujemy warsztaty 
dla dorosłych oraz wykład i wiele propozycji dla dzieci, szczególnie 
spotkania z wirtualnym podróżnikiem w czasie.

17.00–23.00 Wystawy w muzeum: „Rękopis Pana Tadeusza”, „Misja: 
Polska”, „Księgi Pana Tadeusza”.

17.00–23.00 Roman Tyczek. Wirtualny podróżnik w czasie i jego 
opowieści. Spotkania dla dzieci.

17.00–23.00 Literatura i muzyka na żywo.
17.00–18.00 Maluchy odkrywają muzeum. Warsztaty „Gwiezdne historie” 

(dzieci 3–6 lat), prowadząca: Monika Nowak. 
17.00–18.00 Wykład „Kurtyna Parrazjosa albo ku erotyce malarstwa” 

(w ramach cyklu „Pracownia słowa i obrazu”), prowadzący: 
Andrzej Drohomirecki.  

17.00–20.00 Warsztaty „Ilustracja książkowa dla początkujących”, 
prowadząca: Anna Szejdewik „Coxie”. 

 Zapisy: od 15 kwietnia, zapisy@ossolineum.pl.
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MuzeuM Poczty i telekoMunikAcji  
we wrocŁAwiu

Krasińskiego 1 tel. 71 343 67 65
muzeum.wroclaw.pl sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

16.00–24.00

Muzeum Poczty zaprasza do zwiedzenia wystaw czasowych i stałych 
poświęconych historii poczty polskiej i telekomunikacji oraz do obej-
rzenia unikatowego dyliżansu pocztowego.

16.00–24.00 Zwiedzanie wystaw stałych muzeum.
17.00 „Balonem w świat” wysyłam pocztowe pozdrowienia 

z Wrocławia – warsztaty rodzinne.
19.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Powrót 

do przeszłości”.
20.00 „Podpis zwierciadłem osobowości, czyli grafologia na 

wesoło” – warsztaty dla dorosłych przy autografie Józefa 
Piłsudskiego.
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MuzeuM Przyrodnicze  
uniwersytetu wrocŁAwskiego

Sienkiewicza 21 tel. 71 375 41 45
muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl mp@uwr.edu.pl

17.00–21.30

W ramach Nocy Muzeów będzie możliwość zwiedzania trzech wystaw: 
„Świat zwierząt”, „Owady i człowiek” oraz „Świat roślin”. Wystawa 
„Układ kostny kręgowców” nie będzie udostępniona ze względów bez-
pieczeństwa. 

17.00–21.30 Zwiedzanie wystaw (maksymalnie do godz. 22.00).
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MuzeuM uniwersytetu wrocŁAwskiego
pl. Uniwersytecki 1 tel. 71 375 26 18

muzeum.uni.wroc.pl muzeum@uwr.edu.pl

18.00–24.00

Muzeum w ramach Nocy Muzeów umożliwi wstęp do niedostępnych 
na co dzień dla zwiedzających sal uniwersyteckich: gabinetu rek-
tora i sali obrad Senatu. W tych pięknych, znajdujących się na końcu 
wschodniego skrzydła gmachu głównego, pomieszczeniach zapadają 
najważniejsze dla uniwersytetu decyzje! 

18.00–24.00 Wejścia grup 30-osobowych co 30 minut (ostatnie wejście 
o godz. 23.30).
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MuzeuM wojsk inżynieryjnych i cheMicznych 
we wrocŁAwiu

Obornicka 108 tel. 261 657 423
muzeumwl.pl sekretariat.wroclaw@muzeumwl.pl

18.00–24.00

W muzeum będzie można zapoznać się z wystawą stałą „Ewolucyjny 
rozwój inżynierii wojskowej oraz wojsk inżynieryjnych i chemicznych”. 
Zaprezentują się także grupy rekonstrukcji historycznej wraz ze sprzę-
tem Fundacji Promocji Historii i Techniki Militarnej „Militarni Wrocław”.

18.00–24.00 Zwiedzanie wystawy.
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MuzeuM wsPóŁczesne wrocŁAw
pl. Strzegomski 2a tel. 71 356 42 57

muzeumwspolczesne.pl mww@muzeumwspolczesne.pl

16.00–24.00

Muzeum Współczesne na Noc Muzeów zaplanowało oprowadzania 
kuratorskie: Agaty Ciastoń po wystawie „Amir Yatziv, Guy Slabbinck. 
Standby Painter”, Piotra Lisowskiego po wystawie „Szczurołap”, Pa-
wła Bąkowskiego po wystawie „Hubert Humka. Death Landscapes”, 
dla dzieci i nie tylko – zabawę interaktywną instalacją Patrycji Mastej 

„Duchy lasu”. Wstęp wolny na wszystkie wystawy czasowe i stałe, a na 
dziedzińcu za budynkiem – pokaz prac wideo z kolekcji muzeum oraz 
piknik z food truckami.

16.00–24.00 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych.
16.00–24.00 Zabawa interaktywną instalacją „Duchy lasu” (dzieci 

od 2 lat). Na wystawie będzie można usłyszeć bajkę 
wyznaczającą ramy czasowe zabawy (poziom 2).

16.00–24.00  Piknik z food truckami (ogród za muzeum).
18.00 Inauguracja Nocy Muzeów przez dyrektora muzeum 

Andrzeja Jarosza (poziom 1).
18.30  Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Amir Yatziv, Guy 

Slabbinck. Standby Painter”, prowadząca: Agata Ciastoń 
(poziom 0).

20.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Szczurołap”, 
prowadzący: Piotr Lisowski (poziom 3 i 4).

21.00–24.00 Pokaz prac wideo z kolekcji muzeum – przegląd filmów 
z lat 1975–2016, w tym najnowszych zakupów do kolekcji, 
które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane polskiej 
publiczności (dziedziniec za budynkiem).

21.30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Hubert Humka. 
Death Landscapes”, prowadzący: Paweł Bąkowski 
(poziom 5).
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PAwilon czterech koPuŁ  
MuzeuM sztuki wsPóŁczesnej

Wystawowa 1 tel. 71 712 71 81
pawilonczterechkopul.pl edukacja.pawilon@mnwr.art.pl

16.00–24.00

W Pawilonie Czterech Kopuł przez cały wieczór na zwiedzających będą 
czekały karty z zadaniami dotyczącymi dzieł na wystawie stałej oraz 
na wystawie czasowej „«Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie 
kąsa». Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady”. W okre-
ślonych godzinach będzie można również posłuchać wolontariuszy 
opowiadających o wybranych dziełach, a w kąciku pracy twórczej na 
dziedzińcu wszyscy będą mogli oddać się kreatywnym zajęciom. Nie 
zabraknie także warsztatu dla najmłodszych!

16.00–24.00 Możliwość zwiedzania wystaw z kartami pracy z zadaniami 
dotyczącymi prezentowanych dzieł.

16.00–24.00 Kącik pracy twórczej.
16.30 Warsztat „Kredki w dłonie w Pawilonie” (dzieci 7–10 lat). 
17.00–18.00, 20.00–21.00
 Jak odszyfrować sztukę współczesną – wolontariusze 

opowiadają o 5 wybranych dziełach z wystawy stałej 
i czasowej.

 Zapisy: od 14 maja, tel. 71 712 71 81  
lub edukacja.pawilon@mnwr.art.pl.
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AkAdeMiA sztuk Pięknych  
iM. eugeniuszA gePPertA we wrocŁAwiu

pl. Polski 3/4 tel. 71 343 80 31 wew. 221
facebook.com/festiwalmalowania, asp.wroc.pl,  

instagram.com/festiwalmalowania 4festiwalmalowania@gmail.com

17.00–24.00

4. Festiwal Malowania to wydarzenie artystyczne, organizowane przez 
Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu, skierowane do ludzi otwartych na doświadczenia ar-
tystyczne. Podczas 4. Festiwalu Malowania udostępnione zostaną 
pracownie malarskie, odbędą się pokazy, wykłady i warsztaty, prezen-
tujące techniki i metody ekspresji malarskiej. Z myślą o potrzebach 
uczestników w zróżnicowanym wieku w tym roku warsztaty przygoto-
wane i dedykowane są wszystkim (w tym dzieciom) oraz konkretnym 
grupom wiekowym.

17.00–19.00 Wykłady i warsztaty malowania pod okiem dydaktyków 
i studentów ASP (m.in. technika wenecka, studium modela, 
malowanie na folii, malowanie muralu, analiza obrazów) 
(dzieci od 3 lat).

19.00 Oficjalne otwarcie 4. Festiwalu Malowania. Festiwal 
Malowania – Konkurs – Ogłoszenie laureatów I. edycji 
konkursu malarskiego skierowanego do studentów ASP we 
Wrocławiu. Wernisaż wystawy pokonkursowej.

20.00–24.00 Cykl wykładów autoprezentacji profesorów ASP, pokazy 
multimedialne, zwiedzanie pracowni. Najważniejszym 
wydarzeniem tej części będzie pokaz filmów z muzyką na 
żywo.

 Szczegółowy harmonogram na stronie internetowej 
festiwalu.
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centruM historii zAjezdniA
Grabiszyńska 184 tel. 71 715 96 02

zajezdnia.org wystawa@zajezdnia.org

16.00–24.00

Możliwość zwiedzenia wystawy głównej „Wrocław 1945–2016” – opo-
wieści o powojennych losach miasta i jego mieszkańców, którzy przy-
bywszy z różnych stron Polski i Kresów od nowa tworzyli społeczną, 
kulturową i naukową tkankę miasta. Scenograficzna, interaktywna 
i multimedialna wystawa wzbogacona jest tysiącami zdjęć, materia-
łami audio-wideo oraz wyjątkowymi eksponatami. Możliwość obej-
rzenia wystawy plenerowej upamiętniającej 35. rocznicę manifestacji 
odbywających się we Wrocławiu 1 maja 1983. 

16.00–24.00 Indywidualne zwiedzanie wystawy głównej (ostatnie wejście 
o godz. 23.00).

16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
 Zwiedzanie wystawy „Wrocław 1945–2016” z przewodnikiem 

(ok. 1 godzina, maksymalnie 20 osób). 

 Zapisy: 8–18 maja, tel. 71 715 96 82, 71 715 96 83  
lub wystawa@zajezdnia.org.
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centruM kultury AgorA
Serbska 5a tel. 71 326 15 31

ckagora.pl sekretariat@ckagora.pl

14.00–22.00

Ilustracje odgrywają w literaturze dziecięcej znaczącą rolę, a co więcej 
coraz częściej stawiane są na równi z tekstem. Praca ilustratorów jest 
zatem niebywale ważna i przede wszystkim jej efekty będziemy mogli 
podziwiać na wystawie „Tu czy tam?” adresowanej zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych. Wystawa została zrealizowana we współpracy Narodo-
wej Galerii Sztuki z Instytutem Książki i prezentuje prace 14 polskich 
ilustratorów, między innymi: Edgara Bąka, Katarzyny Boguckiej, Iwony 
Chmielewskiej, Emilii Dziubak.

14.00–22.00 Wystawa „Tu czy tam?” – współczesna polska ilustracja dla 
dzieci.

15.00–18.00 Warsztaty „Fantastyczne owady i cudowronki w krainie 
czarów Henri Rousseau” (dzieci 6–12 lat). 

 Zapisy: od 27 kwietnia, anna.borowska@ckagora.pl.
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centruM kultury i edukAcji żydowskiej 
w synAgodze Pod BiAŁyM BociAneM /  

fundAcjA Bente kAhAn
Włodkowica 5a tel. 692 804 540

fbk.org.pl fbk@fbk.org.pl

21.00–0.30

Tegoroczne obchody Nocy Muzeów przypadają w święto Szawuot, ob-
chodzone przez Żydów z okazji darowania Tory na Górze Synaj. Bę-
dzie to niezwykła okazja „żywego” poznania żydowskich zwyczajów 
religijnych. Synagoga Pod Białym Bocianem stanie się salą studyjno-

-wykładową, a zainteresowani będą mogli wziąć udział w szawuotowej 
sesji czytania Tory pod okiem rabina Davida Basoka. Będzie można 
również obejrzeć wystawy na balkonach synagogi. Zapraszamy do 
poznania żydowskiej tradycji na żywo!

21.00  Otwarcie synagogi dla zwiedzających.
21.30–23.30 Sesje studiowania Tory i wykłady w synagodze.
0.30 Zamknięcie synagogi dla zwiedzających.
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centruM sztuki wro
Widok 7 tel. 71 343 32 40

wrocenter.pl info@wrocenter.pl

16.00–24.00

W Centrum Sztuki WRO  wystawa 4. Konkursu Najlepszych Dyplo-
mów Sztuki Mediów, prezentująca najlepsze realizacje absolwentów 
8 wyższych uczelni artystycznych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, 
Poznania, Wrocławia, Szczecina i Warszawy. Poprzednie wystawy były 
niezwykle odkrywcze, a dwie edycje zostały wkomponowane w pro-
gram Biennale Sztuki Mediów WRO. 
Zobacz prace obiecujących młodych artystów oraz wieczorny pokaz 
studenckich filmów animowanych ZMROK i WZROK.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00
 Oprowadzania po wystawie z przewodnikami sztuki.
21.00 Pokaz studenckich filmów animowanych ZMROK i WZROK.



25

crz krzywy koMin
Dubois 33–35a tel. 71 733 44 30

krzywykomin.pl biuro@krzywykomin.pl

15.00–20.00

Podczas tegorocznej edycji w CRZ Krzywy Komin odbędzie się finisaż 
prac nadodrzańskich art outsiderów, którzy odkryją przed nami genezę 
swojej twórczości. Ta wyjątkowa wystawa przeniesie nas w świat bo-
haterów, o których nikt wcześniej nie słyszał. Dla wszystkich chcących 
zostawić po sobie ślad przygotowaliśmy mobilny mural hafciarski, 
który w połączeniu z zabawą przypominającą grę w statki stanie się 
prawdziwym nadodrzańskim dziełem sztuki. 

15.00–20.00 Mobilny mural hafciarski „Zostaw po sobie ślad”.
17.00 Finisaż prac nadodrzańskich art outsiderów.
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doM edyty stein
Nowowiejska 38 tel. 573 377 070

edytastein.org.pl biuro@edytastein.org.pl

11.00–21.00

Opowiemy historię domu oraz życia Edyty Stein w kilku grupach, w ję-
zykach polskim, angielskim, francuskim i włoskim. Przeprowadzimy 
warsztaty pieczenia macy i warsztaty tańców izraelskich. Otwarta 
będzie również kawiarenka „Pod Kasztanem” w ogródku Edyty Stein 
ze słodkimi wypiekami kuchni polskiej, niemieckiej i żydowskiej oraz 
napojami. Zwiedzanie indywidualne w określonych godzinach (bez 
zapisów). 

11.00–21.00 Godziny otwarcia kawiarenki „Pod Kasztanem” w ogródku 
Edyty Stein.

11.00–12.00 Zwiedzanie domu i wystawy o Edycie Stein, język polski. 
11.00–12.00 Warsztaty pieczenia macy (dzieci do 12 lat). 
12.00–13.00 Warsztaty pieczenia macy. 
12.00–13.00 Opowieść o ambitnej Edytce, która chciała zostać filozofem, 

(dzieci do 12 lat). 
13.00–15.00 Zwiedzanie domu i wystawy o Edycie Stein, język angielski. 

13.00–14.00 Warsztaty tańca izraelskiego (dzieci do 12 lat). 
15.00–17.00 Zwiedzanie domu i wystawy o Edycie Stein, język francuski. 

17.00–19.00 Zwiedzanie domu i wystawy o Edycie Stein, język włoski. 
19.00–20.00 Warsztaty tańca izraelskiego. 
20.00–21.00 Zwiedzanie indywidualne.

 Zapisy: 2 kwietnia–10 maja, biuro@edytastein.org.pl.
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dworzec nAdodrze sP. z o.o. 
pl. Staszica 50 tel. 694 481 983
nadodrze.gsuchan@gmail.com

15.00–24.00

Po raz pierwszy podczas Nocy Muzeów będzie można zwiedzić na 
co dzień niedostępne przestrzenie Dworca Nadodrze. Organizato-
rzy zapraszają również na wystawę „Dworzec w starych fotografiach 
i pocztówkach”. 

15.00–24.00  Wystawa w budynku dworca „Dworzec w starych 
fotografiach i pocztówkach”.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
 Zwiedzanie zakamarków dworca z przewodnikiem.
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fort Piechoty nr 6.  
wrocŁAwskie stowArzyszenie fortyfikAcyjne 

Polanowicka 9 tel. 697 220 076
fortwroclaw.pl skolouszek@fortwroclaw.pl

16.00–24.00

Podczas obchodów Nocy Muzeów zaprezentowany zostanie unikatowy 
Fort Piechoty Nr 6 z przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzający będą mieli 
okazję zapoznać się z militarnymi dziejami miasta oraz funkcjono-
waniem wrocławskich fortyfikacji. Do obejrzenia będzie na przykład 
rekonstrukcja schronu przeciwatomowego i zniszczonej w 1945 roku 
wrocławskiej ulicy. Zwiedzanie urozmaici obecność na forcie załogi 
obiektu z ostatnich dni II wojny światowej. To tylko niektóre z atrakcji 
czekających na naszych gości. 

16.00 Rozpoczęcie obchodów Nocy Muzeów.
16.15 Otwarcie wystawy „Breslau–Wrocław 1945”.
16.30–24.00 Prezentacja załogi fortu z roku 1945.
16.00–24.00 Zwiedzanie z przewodnikiem unikatowego obiektu 

fortyfikacyjnego.
18.00–24.00 Iluminacja budowli obronnych.
24.00 Zakończenie obchodów Nocy Muzeów.
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fort wrocŁAw nr 9. MuzeuM MilitArne 
Pełczyńska 33 tel. 603 634 446

biuro@jedynka.art.pl

10.00–22.00

Fort Nr 9 jest częścią XIX-wiecznej fortyfikacji pierścieniowej. Przeby-
wało w nim 120 żołnierzy, zadaniem załogi był rozładunek towarów na 
stacji Osobowice. Jest zabytkiem fortecznej sztuki militarnej. Główny 
schron jest połączony z siecią podziemnych korytarzy, jeszcze nie 
zbadanych. Podczas Nocy Muzeów będzie można zwiedzić cały teren 
Fortu Piechoty Nr 9. Ponadto w programie:
 – obóz polowy Stowarzyszenia „Twierdza Wrocław” – w tym 
prezentacja historycznej i współczesnej broni i pojazdów 
pancernych oraz wojskowa sztuka inżynieryjna,

 – wystawa fotograficzna „Linia Maginota”, 
 – wystawa „Mundury wojskowe”,
 – piekarnia polowa z ciągłym wypiekiem wojskowego chleba, 
 – inscenizacja dynamiczna „Meldunek N” (rekonstrukcja walk 
o Wrocław z końca kwietnia 1945 roku).

10.00–19.00 Zwiedzanie terenu muzeum (dawny Fort Piechoty Nr 9).
19.30–20.00 Przygotowanie do inscenizacji.
20.00–20.30 Inscenizacja dynamiczna „Meldunek N”.
20.30–22.00 Kontynuacja zwiedzania.
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gAleriA ArchiglAss „szoPA jAzowA” 
Pasterska 3a (zjazd przy Mostach Trzebnickich) tel. 508 098 288, 508 098 579

archiglass.com.pl archiglass@gmail.com

18.00–24.00

Z okazji Nocy Muzeów otwieramy dla wszystkich chętnych zamkniętą 
na co dzień i dostępną tylko po wcześniejszym umówieniu galerię 

„Szopa Jazowa” studia Archiglass znanego wrocławskiego artysty 
Tomasza Urbanowicza. W galerii zobaczyć można prace Tomasza Ur-
banowicza oraz jego syna Konrada Urbanowicza. Nad galerią znajduje 
się pracownia artystów, gdzie specjalnie na tę wyjątkową okazję będzie 
można podglądnąć tajniki sztuki tworzenia szkła artystycznego. 

18.00–24.00 Udostępnienie galerii i studia Archiglass.
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gAleriA ArtBrut i PrAcowniA AktywizAcji 
sPoŁecznej i kulturAlnej

Ruska 46A tel. 507 431 127
swiatnadziei.org, artbrut.com.pl swiatnadziei@wp.pl

18.00–22.00

Zapraszamy na wernisaż wystawy prezentującej twórców związanych 
z Galerią ART CRU w Berlinie, która działa od 2008 roku jako galeria 
non profit oraz promuje sztukę ART BRUT i Outsider Art. Pokazane 
będą między innymi prace: Heidi Bruck, Katinki Kaskeline, Petera 
Padburin-Thomysa, Oskara Zaumseila, związanych z galerią CRU 
i siecią stowarzyszenia PS-Art eV Berlin (Psycho-Social-Art). Będzie 
można także zobaczyć dokumentację działań Pracowni i Galerii ArtBrut 
oraz spotkać się z twórcami.

18.00 Otwarcie galerii i pracowni dla zwiedzających.
19.00–20.00 Spotkanie z artystami i oprowadzanie po wystawie 

z udziałem opiekuna artystycznego wystawy.
20.00–22.00 Zwiedzanie wystawy, prezentacje dokumentacji działań 

pracowni i galerii oraz spotkania z twórcami z nią 
związanych.
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gAleriA ArttrAkt
Ofiar Oświęcimskich 1/1 tel. 502 581 905

arttrakt.pl galeria@arttrakt.pl

14.00–23.00

Wystawa „Energia|ProcesIMateria” – manifest wrocławskich artystów: 
Eugeniusza Minciela, Lecha Twardowskiego, Urszuli Wilk, Izabeli 
Chamczyk, Radka Ślanego, przedstawicieli nurtu abstrakcji, wywo-
dzącej się z ekspresji. Ich twórczość to proces zmagania się z materią 
malarską, spontaniczny malarski gest, wolność tworzenia, pulsująca 
energia – malarstwo. Każdy z nich ma swoją wizję twórczości, choć 
bliskie są im podobne założenia. Jedno jest pewne, konsekwentnie 
malują – razem tworząc wrocławską tradycję malarską.

14.00–23.00 Zwiedzanie wystawy „Energia|Proces|Materia”.
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gAleriA AwAngArdA BwA wrocŁAw 
Wita Stwosza 32 tel. 71 790 25 82

bwa.wroc.pl sekretariat@bwa.wroc.pl

16.00–24.00

Tomasz Opania „Salon wzornictwa”.
Spora część przedstawianych dzieł na wystawie to wymyślone przez 
artystę prototypy przyrządów do ćwiczeń, zmieniających odbiór sztuki 
w performance, wykonywany przez widza. Analityczny umysł artysty 
stworzył też dzieła odnoszące się do doskonalenia ciała, optymalizacji 
powiązań rodzinnych i usprawniania relacji międzynarodowych.

16.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
18.00–23.00 „Opania wzmacnia BWA” – performance Tomasza Opani 

i zaproszonych artystów.
20.00 Oprowadzanie kuratorskie z udziałem artysty. Prowadzenie: 

Anna Markowska (kuratorka).
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gAleriA BB
Jatki 3–6 tel. 607 219 691, 607 610 691

galeriabb.com jatki@galeriabb.com, galeria@galeriabb.com

10.00–24.00 

Monika Rubaniuk, Oskar Zięta – „Lustra (z) wyobraźni”. 
Szukamy zwierciadeł, aby oglądać naszą urodę, luster z wody, ze 
szkła albo z kochających oczu – pisała Zofia Nałkowska. Pierwszym 
lustrem była woda i oszlifowany kamień. Później człowiek przeglądał 
się w kawałku wypolerowanego metalu. Szklane lustra wynaleziono 
w Fenicji pomiędzy X a VII wiekiem p.n.e. Lustra fascynują, uwodzą, 
przyciągają wzrok. Są częstym tematem w literaturze i sztuce.

10.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
17.00 Otwarcie wystawy „Lustra (z) wyobraźni” – Monika 

Rubaniuk, Oskar Zięta, spotkanie z artystami.
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gAleriA dizAjn BwA wrocŁAw 
Świdnicka 2–4 tel. 71 790 11 93

bwa.wroc.pl dizajn@bwa.wroc.pl

19.00–24.00

„Kopublikacja – wystawa nie tylko o książce”. 
To wielomiesięczny cykl warsztatów projektowych dedykowanych ilu-
stratorom, grafikom, typografom i projektantom. Wystawa podsu-
mowuje i prezentuje proces projektowania książki. Będzie to próba 
zobrazowania tego, jak uczestnicy warsztatów myślą, jak rozumieją 
swoją dziedzinę, w którą stronę próbują zmierzać. Stąd na wystawie 
pojawią się ilustracje, fragmenty layoutu, ćwiczenia wykonywane przez 
uczestników, a także wywiady z prowadzącymi. 

19.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
19.00 Wernisaż wystawy „Kopublikacja – wystawa nie tylko 

o książce”.
22.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Prowadzenie: 

Beata Bartecka (kuratorka).
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gAleriA entroPiA
Rzeźnicza 4 tel. 71 344 46 34

entropia.art.pl entropia@entropia.art.pl

17.00–22.00

„Witajcie w dżungli” to nowy projekt włoskiego artysty Alexa Urso. To 
także jego pierwsza wystawa we Wrocławiu. Urodzony w 1987 roku 
artysta zajmuje się kolażem, asamblażem i instalacją. Wystawa jest 
efektem refleksji artysty na temat funkcjonowania współczesnego 
systemu sztuki, jego dynamiki i głównych bohaterów. Urso podejmuje 
zabawny dialog z mistrzami sztuki XX wieku (także polskimi), używa-
jąc dioramy i wielkoformatowego kolażu. Wystawa zrealizowana jest 
z pomocą Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

17.00–22.00 Godziny otwarcia galerii.
18.00 Otwarcie wystawy „Witajcie w dżungli”.
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gAleriA foto-gen
pl. Nankiera 8 tel. 71 344 78 40

okis.pl/galeria-foto-gen-2 galeria.foto-gen@okis.pl

19.00–24.00

Galeria Foto-Gen zaprasza na wystawę „Dziewczyny i kwiaty” polsko-
-australijskiego fotografa Jacka Samotusa. Artysta jest autorem ponad 
40 wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, a jego 
prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w Europie, 
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Swoją wystawę poświęconą dziew-
czynom i kwiatom komentuje tak: „Oba te zjawiska są tak naturalnie 
piękne, że trudno je opisać. To trzeba zobaczyć. Zapraszam, Jacek 
Samotus”. Kurator: Andrzej Saj.

19.00–24.00 Zwiedzanie ekspozycji w ramach Nocy Muzeów.
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gAleriA M
Jatki 10 tel. 71 341 72 82

galeriam.com hello@galeriam.com

12.00–24.00

„CIAŁO” – wystawa zbiorowa, eksploruje zagadnienie cielesności w uję-
ciu francuskiego filozofa Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Zanurzone 
w rzeczywistości otaczającego nas świata ludzkie ciało stanowi swoiste 
medium, łączące obie płaszczyzny – duchową i cielesną, za pomocą 
którego komunikujemy się ze światem. 

12.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
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gAleriA M odwAch
Świdnicka 38a tel. 71 372 44 96

galeriam.com hello@galeriam.com

12.00–24.00

XY Anka Mierzejewska „(odnicnierobienia)”.
W galerii otwarcie wystawy malarstwa najnowszych prac XY. Obrazy 
z premierowej serii „(odnicnierobienia)” zapraszają do gry w życie. 
Nikt nie jest przygotowany. Intuicyjnie łapiemy reguły. Kto wytrzyma 
najdłużej? Kto trzyma asa w rękawie? A Ty, jaką przyjmiesz strategię? 
Kto zaryzykuje? Kto blefuje? Wchodzisz do gry?

12.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
20.00 Wernisaż wystawy oraz spotkanie z artystką.
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gAleriA MiejskA we wrocŁAwiu
Kiełbaśnicza 28 tel. 71 344 67 20

galeriamiejska.pl biuro@galeriamiejska.pl

17.00–23.00

Galeria Miejska we Wrocławiu zaprasza na wystawę zbiorową „Pięć 
panien rozumnych i jeden mężczyzna lekkomyślny”. W prezentacji 
malarstwa, rzeźby i grafiki bierze udział szóstka artystów: Marcelina 
Groń, Julia Curyło, Joanna Kaucz, Aleksandra Prusinowska, Natalia 
Rybka oraz Zbigniew Warpechowski. Podczas Nocy Muzeów w gale-
rii będzie można zakupić katalogi, zestawy promocyjne i gadżety po 
obniżonych cenach.

17.00–23.00 Wystawa „Pięć panien rozumnych i jeden mężczyzna 
lekkomyślny”.

17.00–23.00 Kiermasz katalogów i akcesoriów galerii.
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gAleriA PiecowniA
Władysława Łokietka 9 tel. 502 324 048

facebook.com/Piecownia piecownia.set@gmail.com

12.00–24.00

„Natura w glinianym odbiciu” – wystawa ceramiki dekoracyjno-użytko-
wej pracowni Piecownia, inspirowanej między innymi elementami ze 
świata roślin. Udostępniona dla zwiedzających w surowych wnętrzach 
Piecowni od podwórka. 

„Roślinne inspiracje” – warsztaty ceramiczne, na których pokażemy, 
jak w pracy z gliną wykorzystać różne elementy roślinne. Do udziału 
w warsztatach zachęcamy wszystkich bez względu na wiek. Mile wi-
dziane zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby starsze oraz całe rodziny.

12.00–24.00 Wystawa ceramiki „Natura w glinianym odbiciu”.
16.00–20.00 Warsztaty ceramiczne „Roślinne inspiracje”.
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gAleriA sic! BwA wrocŁAw 
pl. Kościuszki 9/10 tel. 71 784 39 00

bwa.wroc.pl sic@bwa.wroc.pl

16.00–22.00 

Paweł Olszczyński „O Łysej Górze”.
To jeden z tych artystów, którzy zostali owładnięci historią małej ma-
łopolskiej wsi, specjalizującej się w produkcji ceramik. Łysa Góra 
z perspektywy czasu stała się wzorowym modelem kolektywnej pracy 
jej społeczności. Wystawa będzie formą połączenia dwóch narracji 

– historyzującej oraz osobistej. Temat Łysej Góry posiada wiele kon-
tekstów: od samego wzornictwa, rękodzieła, wytwórczości, po zmiany 
społeczne w okresie transformacji i jej skutki. 

16.00–22.00 Godziny otwarcia galerii.
18.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie.
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gAleriA studio BwA wrocŁAw 
Ruska 46A/303 III tel. 660 742 564
bwa.wroc.pl studio@bwa.wroc.pl

18.00–24.00

Nomadic State „W poszukiwaniu sensu życia”. 
O tym, czym jest sens życia i gdzie należy go szukać, opowiedzą Karo-
lina Mełnicka i Stach Szumski, założyciele fikcyjnego państwa-grupy 
artystycznej, Nomadic State. Podróż, którą odbyli artyści, zaczyna 
się od blablacara jadącego z warszawskiego Dworca Centralnego do 
oddalonej o 7000 km syberyjskiej Republiki Ałtaju, a kończy na kore-
ańskiej wyspie Czedżu. Opowieść o tej wyprawie stanie się główną osią 
wystawy prezentowanej w galerii Studio BWA Wrocław. 

18.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
21.00 Oprowadzanie po wystawie, prowadzenie: Joanna 

Stembalska.
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gAleriA sztuki i Miejsce sPotkAń „śliMAk” 
pl. Konstytucji 3 Maja 4 

facebook.com/slimak.galeria

13.00–24.00 

„Ślimaczek” jako miejsce przenikania obrazu, słowa, muzyki zaprasza 
na spotkania adresowane dla dzieci i dorosłych. W kameralnej prze-
strzeni możemy poczuć poezję, poznać dzieła sztuki, stworzyć obszar 
relacji międzyludzkich. 

13.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
13.00–14.30 Warsztaty plastyczne „Słowo i obraz” (dzieci przedszkolne). 

Czytanie poezji dziecięcej ma być inspiracją dla okazania 
wrażeń poprzez kredkę, farbę, plastelinę.

15.30–17.00 Obraz jako inspiracja dla „grajków” – opowieść 
o malarzach wzbogacona ilustracją słowno-muzyczną.

19.00–22.00 Spotkanie poetyckie z Danielem Madejem.
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gAleriA sztuki socAto
pl. Solny 11 tel. 697 822 518
socato.pl galeria@socato.pl

18.00–22.00

„Tak, słucham?”.
Muzyka i obraz to para znana przede wszystkim z filmów. Trudno wy-
obrazić sobie współczesne kino bez ścieżki dźwiękowej. Muzyka działa 
jak wzmacniacz smaku i zapachu. Czy dźwięk zmieni także percepcję 
malarstwa? W tym roku zapraszamy nie tylko do oglądania, ale i do 
słuchania obrazów. Jak zmieniają się obrazy pod wpływem dźwięku, 
czy zobaczymy je inaczej? Eksperymentom poddamy prace artystów 
związanych z Galerią Socato. Różne ścieżki do jednej wizji, do wyboru, 
do zobaczenia, do usłyszenia!

18.00–22.00 Zwiedzanie wystawy.
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gAleriA sztuki tętno
Jatki 12–13 tel. 692 392 568

galeriatetno@gmail.com

11.00–23.00

Galeria zaprezentuje podczas Nocy Muzeów instalację multimedialną 
autorstwa Anity Szprych „Omurike Wolterr – fragmenty, cytaty”. Re-
alizacja jest efektem selekcji urywków animacji poklatkowych, wy-
branych z cyklu stanowiącego projekt „Omurike Wolterr”. Animacje 
te powstają w wyniku interakcji autorki ze światem zewnętrznym, są 
jej odpowiedzią na pojawiające się podczas tej interakcji refleksje. 
Częścią instalacji są wybrane sekwencje/kadry z filmu ujęte w formie 
obiektów przestrzennych.

11.00–23.00 Godziny otwarcia galerii.
18.00 Wernisaż wystawy.
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gAleriA sztuki wsPóŁczesnej kowAlscy
Jatki 15 tel. 71 344 58 35

galeriakowalski.eu galeriakowalski@tlen.pl

12.00–22.00

Ewa Rosiek Buszko „PAPER GAMI”. 
W kręgu zainteresowań absolwentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych stale obecne są rysunek, grafika, malarstwo, fotografia, tkanina 
i ceramika unikatowa. Bardzo istotnym tworzywem w twórczości ar-
tystki od wielu lat jest papier ręcznie czerpany. Pobyt na stypendium 
w Japonii umożliwił jej poznanie niezwykłej materii, jaką jest tradycyjny 
japoński papier Washi. Na wystawie artystka zaprezentuje obiekty 
wykonane tą nieznaną u nas techniką. 

12.00–22.00 Godziny otwarcia galerii.
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gAleriA sztuki PlAton
Krupnicza 13 tel. 71 797 02 50

galeriaplaton.pl galeria@platon.pl

12.00–20.00

Magdalena Kwapisz-Grabowska „Figury-Ikony”. 
W Noc Muzeów przybliżymy sylwetkę Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej, 
a także opowiemy o tym, co w twórczości artystki jest ważne. Nie 
zabraknie oczywiście historii o kobietach, jak i tytułowych ikonach. 
Zapraszamy!

12.00–20.00 Galeria otwarta dla zwiedzających.
14.00, 16.00 Oprowadzanie po wystawie „Figury-Ikony”.
18.00 Rozmowy ze sztuką w tle. O twórczości Magdaleny 

Kwapisz-Grabowskiej.
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gAleriA tkAckA nA jAtkAch
Stare Jatki 19–23 tel. 71 344 38 78

gt.strefa.pl ewapw@op.pl

18.00–22.00

Wystawa „DIALOGI/DIALOGUES” i oprowadzanie autorskie artystek 
malarek: Lidii Markiewicz-Niewadzi, Carmen Dischbourg-Weber, Anne 
Bisbis-Wagner z Luxemburga. Ich drogi twórcze splotły się w pracy 
pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. Motto: „Ziemia dana ludziom do 
życia zawsze nawołuje do zachwytu!” Popiół, piach, ziemia mieszane 
z pigmentami i kładzione na powierzchnię odsłaniają w obrazach naj-
piękniejsze przygody ze sztuką, która wzmacnia więzi międzyludzkie.

18.00–20.00  Wernisaż.
20.00–22.00 Zwiedzanie i oprowadzanie autorskie.
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gAleriA Versus
Jatki 11 tel. 602 523 157

versusgaleria.com galeriaversus@gmail.com

10.00–24.00

Galeria zaprasza na wernisaż wystawy „LŚNIENIE”, prezentującej 
prace jednego z najciekawszych w Polsce artystów zajmujących się 
rzeźbą szklaną, Witolda Śliwińskiego. Szkło jest dla niego materiałem 
pięknym, tajemniczym, ale też piekielnie trudnym, niebezpiecznym 
i wymagającym. Na wystawie zobaczymy efekt poszukiwania przez 
artystę nowych rozwiązań w kształtowaniu szklanych form, zestawia-
nia ich z nietradycyjnymi, zaskakującymi materiałami. Prezentowane 
rzeźby to także efekt ciągłego testowania możliwości i kondycji twórcy 
i tworzywa. 

10.00–24.00 Udostępnienie galerii dla zwiedzających.
18.00 Wernisaż wystawy „LŚNIENIE”.
19.00 Spotkanie z artystą Witoldem Śliwińskiem w klubie Na 

Jatkach.
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wrocŁAwskA gAleriA Polskiego PlAkAtu
św. Mikołaja 54–55 tel. 71 780 49 11

polishposter.com info@polishposter.com

18.00–23.59

Wystawa Jacka Staniszewskiego, artysty urodzonego w 1957 roku, zaj- 
mującego się plakatem, muzyką oraz działaniami wizualnymi w prze-
strzeni miejskiej. Jacek Staniszewski jest wykładowcą gdańskiej Aka- 
demii Sztuk Pięknych. Od połowy lat 80. XX wieku tworzy plakaty do 
imprez kulturalnych, muzycznych, plakaty teatralne, projektuje okładki 
płyt. Plakat jest dla niego swoistym instrumentem, materiałem i pre-
tekstem do tworzenia spójnej wypowiedzi autorskiej. Na wystawie 
pokażemy około 100 plakatów z lat 1986–2018.

18.00–19.00 Otwarcie wystawy i spotkanie z autorem.
19.00–23.59 Wystawa otwarta dla publiczności.
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hArt
Rydygiera 25a, Dziedziniec Artystyczny tel. 533 755 822

facebook.com/HART.Rydygiera25a hostelhart@gmail.com

9.00–22.00

„ONA | ONI” – wystawa fotografii i pokaz filmu Aleksandry Gronowskiej.
Portrety i impresje ze świata mijanego na co dzień i w podróży, zapis 
ulotnej codzienności. Artystka jest aktorką, fotografką, scenografką, 
śpiewaczką i reżyserką. Ukończyła Akademię Teatralną Gardzienice 
i Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Fotografii. Interesują ją pro-
jekty artystyczne łączące wszystkie dziedziny sztuki. Współpracowała 
między innymi z Teatrem Gardzienice, Teatrem Nowym w Słupsku oraz 
Cantieri Teatrali Koreja. 

9.00–22.00 Wystawa fotografii „ONA | ONI”.
20.00–22.00 Pokaz filmu.
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hydroPolis
Na Grobli 19-21 tel. 71 340 95 15

hydropolis.pl biuro@hydropolis.pl

20.00–24.00

Zapraszamy do zwiedzania regularnej ekspozycji wraz z pokazem 
doświadczeń. Wystawa podzielona jest na 9 części, a każda z nich 
daje możliwość przyjrzenia się tajemnicom wody z innej perspektywy. 
Aby lepiej zrozumieć jej sekrety, grupy oprowadzi przewodnik. Razem 
z nami sprawdzicie, co żyje na dnie Rowu Mariańskiego, jak woda 
trafia do mieszkań oraz ile zębów ma rekin tygrysi. To tylko niektóre 
z atrakcji. Hydropolis to świetna zabawa i nauka – przekonajcie się 
sami w Noc Muzeów.

20.00–24.00  Wejścia w grupach co pół godziny (pierwsze wejście 
o godz. 20.00, ostatnie o godz. 24.00). Zwiedzanie wraz 
z wprowadzeniem i wyprowadzeniem grup zajmuje około 
100 minut. 

 Zapisy: od 14 maja, godz. 18.00 do 19 maja, godz. 19.00 poprzez 
adres: hydropolis.evenea.pl.



54

iP studio 
Ruska 46A 

identityproblemgroup.com identityproblemgroup@gmail.com

21.00–23.00

W ramach programu Nocy Muzeów odbędzie się premierowa prezen-
tacja audiowizualnej instalacji „Slow wave”. IP Studio stanie się prze-
strzenią kontemplacyjną dla wolno zmieniających się fal dźwiękowych, 
zaprezentowanych w formie wizualnej. 
Koncepcja i realizacja: IP Group.
IP Studio to działająca od 2014 roku przestrzeń zaprojektowana jako 
pracownia działań audiowizualnych i performatywnych oraz miejsce 
otwarte na prezentację instalacji, koncertów, wykładów i warsztatów.

21.00 Otwarcie IP Studio i premierowy pokaz instalacji.
23.00 Zakończenie prezentacji w IP Studio.
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kino nowe horyzonty
Kazimierza Wielkiego 19a/21 tel. 71 786 65 66

kinonh.pl kino@kinonh.pl

14.00–23.00

Kino Nowe Horyzonty odkrywa swoje zakamarki. Zapraszamy małych 
i dużych widzów na spacer po miejscach, które na co dzień nie są dla 
nich dostępne. W programie przewidziano zwiedzanie kabin operator-
skich i tajnych przejść, używanych wyłącznie przez pracowników kina. 
Wszystkich widzów (tych małych i tych trochę większych) zapraszamy 
na pokaz 5 krótkich animacji. Będziemy wspólnie badać przyrodę, 
poznawać sekrety świata zwierząt, a także odwiedzimy tajemnicze 
laboratorium. W programie również prezentacja filmów Performer 
oraz Beksińscy. Album wideofoniczny.

14.00–21.00 Spacer po kinie – do wyboru jedna z 8 wycieczek, każda 
z nich trwać będzie około 30 minut. Spacery w grupach 
maksymalnie 12-osobowych. 

18.00 Pokaz 5 krótkich filmów „DobraNocka w Muzeum” 
(czas 33 minuty, dzieci od 5 lat): 

 – Tank, reż. Nate Milton, USA 2013, 9 minut,
 – Nowy gatunek, reż. Kateřina Karhánková, Czechy 2015, 

6 minut, 
 – Okno, reż. Camille Müller, Szwajcaria 2012, 5 minut,
 – Mitopolis, reż. Alexandra Hetmerová, Czechy 2014, 11 minut,
 – Pstryk, reż. Arthur van Merwijk, Holandia 2012, 2 minuty.

19.00 Pokaz filmu Performer, reż. Maciej Sobieszczański, Łukasz 
Ronduda, Polska 2015, 65 minut. 

20.30 Pokaz filmu Beksińscy. Album wideofoniczny, reż. Marcin 
Borchardt, Polska 2017, 80 minut. 

 Zapisy na spacery: 11–14 maja poprzez formularz internetowy 
dostępny na kinonh.pl. Udział w wycieczce musi zostać 
potwierdzony e-mailem ze szczegółową instrukcją wizyty. 

 Odbiór wejściówek na pokazy filmów: 19 maja od godz. 17.00 
w kasie kina.
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kontury kultury – strefA edukAcji twórczej
Kazimierza Jagiellończyka 10a tel. 789 278 026

konturykultury.art.pl, facebook.com/konturykultury  
biuro@konturykultury.art.pl

16.00–22.00

Kontury Kultury oraz Wrocławska Szkoła Fotografii AFA zaprezen-
tują prace studentów szkoły: realizacje fotograficzne i multimedialne. 
Obejrzymy serie zdjęć, których tematem będzie Alicja w krainie cza-
rów. Przedstawione zostaną dosłowne, teatralne fotografie oraz luźne 
interpretacje. Zostaną też pokazane prace multimedialne: krótkie 
formy wideo, animacje poklatkowe i filmowe eksperymenty. Dodatkową 
atrakcją będzie pokaz indywidualnych, autorskich realizacji z obszaru 
animacji i wideo Dobromiła Noska.

16.00–22.00 Wystawa fotografii „Alicja w krainie czarów – inspiracje” 
studentów AFA.

16.00–22.00 Pokazy multimedialne, animacje, filmowe eksperymenty 
studentów AFA.

16.00–22.00 Pokaz indywidualny Dobromiła Noska z obszaru animacji 
i wideo.



57

kościóŁ Adwentystów dniA siódMego
Dąbrowskiego 14 tel. 533 777 220

wroclaw.adwentysci.org piotr.hoffmann@adwent.pl

18.00–24.00

„Była Sobie Biblia” to wystawa oryginałów i reprintów pierwszych 
znanych wydań Biblii i niecodzienna ścieżka edukacyjna o historii 
powstawania Pisma Świętego: od glinianych tabliczek, przez pergami-
nowe zwoje, druk, aż po wydania cyfrowe, gdzie zwiedzający staje się 
uczestnikiem, mającym możliwość między innymi samodzielnego dru-
kowania i pisania gęsim piórem. A wszystko we wnętrzu XIX-wiecznego 
zabytkowego kościoła wielu wyznań.

18.00–24.00 Zwiedzanie wystawy „Była Sobie Biblia”. Oprowadzanie 
kolejnych grup przez przewodników co 15 minut.
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kościóŁ św. józefA rzeMieślnikA – 
zgroMAdzenie Misji św. wincentego A PAulo

Krakowska 44/46 tel. 71 342 69 70
misjonarze-wroclaw.pl

21.30–1.00

Wydarzenie wypełnią odbywające się w kościele krótkie koncerty i wy-
kłady na tematy kulturalne i humanistyczne. W międzyczasie zostanie 
otwarta wystawa ornatów w Muzeum Parafii. Zaprezentuje ona liczną 
kolekcję ornatów przedsoborowych i posoborowych, z której dowiemy 
się, czym są ornaty, czemu służą oraz jakie mają znaczenie dla sztuki 
i rzemiosła sakralnego. Wieczór zwieńczy msza z adoracją w kościele.

21.30 Wykłady oraz koncerty w kościele (cztery 15-minutowe 
występy) – I część.

22.30 Zwiedzanie wystawy w Muzeum Parafii.
23.00  Wykłady oraz koncerty w kościele (cztery 15-minutowe 

występy) – II część.
24.00 Msza i adoracja w kościele.
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ŁokietkA 5 – infoPunkt nAdodrze
Władysława Łokietka 5/1 tel. 883 047 310

lokietka5.pl infopunkt@lokietka5.pl

12.00–24.00

Zygmunt Trąbczyński „Szewc z pasją”.
Nadorzański rzemieślnik przez 38 lat prowadził swój zakład przy ulicy 
Władysława Łokietka, a po godzinach oddawał się pasji rzeźbienia 
w drewnie. Z tym samym artyzmem naprawiał buty i tworzył dzieła 
nawiązujące do sztuki sakralnej oraz przedstawiające ludzi pracy. 
Jego rzeźby zdobiły zakład szewca do 2017 roku, kiedy w obecności 
mieszkańców i stałych klientów nastąpiło uroczyste zakończenie dzia-
łalności. Po wystawie w Muzeum Etnograficznym dzieła Zygmunta 
Trąbczyńskiego będzie można zobaczyć w Infopunkcie Nadodrze. 

12.00–24.00 Zwiedzanie wystawy.
18.00 Wernisaż wystawy i spotkanie z artystą.
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MeBlodzieŁo
pl. św. Macieja 11 tel. 607 649 382

meblodzielo.pl kontakt@meblodzielo.pl

12.00–24.00

Zapraszamy na pokazy najpopularniejszych technik stylizacji mebli 
dekoracyjnymi farbami kredowymi, pokazy malowania tkanin oraz pre-
zentacje multimedialne dotyczące farb i różnorodności ich zastosowań.

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
 Godziny pokazów. 
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MŁodzieżowy doM kultury śródMieście
Dubois 5 tel. 71 798 67 44

www.mdksrodmiescie.wroc.pl mdkwrsr@wp.pl

17.00–20.00

MDK Śródmieście zaprasza na: wystawę pokonkursową VII Ogólno-
polskiego Biennale Malarstwa, oprowadzanie po wystawie, rozmowy 
o sztuce, turniej wiedzy o sztuce z nagrodami, kiermasz prac pla-
stycznych z kolekcji Galerii Twórczości Plastycznej Młodych, warsztaty 
z  rysunku, malarstwa, grafiki, rytowania – zdobienia i grawerowania 
szkła, warsztaty ceramiczne, prezentacje multimedialne Pracowni 
Plastycznej „Reja 17”, szkicowanie osób chętnych do pozowania, ro-
bienie ozdób, improwizacje muzyczne.

17.00–20.00 Warsztaty:
 – rysunek – malarstwo (sala 9, dzieci 6–15 lat),
 – rytowanie, grawerowanie – zdobienie szkła  

(sala 9, dzieci 10–15 lat),
 – ceramiczne – lepienie z gliny (sala 9, dzieci 6–15 lat).

17.00–20.00 Oprowadzanie po wystawie pokonkursowej 
VII Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa  
(galeria, dzieci 6–15 lat).

17.00–20.00 Rozmowy o sztuce (galeria, dzieci 6–15 lat).
17.00–20.00 Turniej wiedzy o sztuce z nagrodami  

(galeria, dzieci 6–15 lat).
17.00–20.00 Kiermasz prac plastycznych z kolekcji Galerii Twórczości 

Plastycznej Młodych (hol, dzieci 6–15 lat).
17.00–20.00 Prezentacje multimedialne Pracowni Plastycznej „Reja 17” 

(galeria, dzieci 6–15 lat).
17.00–20.00 Szkicowanie osób chętnych do pozowania  

(galeria, dzieci 6–15 lat).
17.00–20.00 Robienie ozdób „Buźki z filcu” (sala 9, dzieci 6–15 lat).
17.00–18.30 Muzyczne improwizacje perkusyjne (sala 14, dzieci 6–15 lat).
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MŁodzieżowy doM kultury wrocŁAw-krzyki
Powstańców Śląskich 190 tel. 71 798 67 43

mdk-krzyki.pl mdk-krzyki@o2.pl

11.00–14.00

W ramach Nocy Muzeów MDK Wrocław-Krzyki przedstawia propozycję 
kreatywnych warsztatów dla dzieci i rodziców „Drogą rękodzieła”. Bę-
dziemy tworzyć małe rękodzieła (z ceramiki, szkła, mydła), poznamy 
malarstwo tablicowe oraz tajniki sztuki modelarskiej. Dowiemy się 
również ciekawostek na temat historii prostych narzędzi. W przerwach 
umilimy uczestnikom czas muzycznymi zabawami z niespodzianką.

11.00–14.00 Warsztaty rodzinne „Drogą rękodzieła”: 
 –  warsztaty rękodzieła – grupa I,
 –  warsztaty malarstwa tablicowego – grupa II,
 –  warsztaty modelarskie – grupa III. 

 Zapisy: 4–15 maja, mdk-krzyki@o2.pl  
lub w recepcji MDK Krzyki.
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MoViegAte
pl. Solny tel. 666 283 243

moviegate.pl biuro@moviegate.pl

19.00–22.00

W Noc Muzeów schron pod placem Solnym otworzy swoje korytarze 
dla odwiedzających. Zaprezentujemy unikatową kolekcję rekwizytów 
i kostiumów filmowych z największych światowych produkcji. Ponadto 
przedstawimy historię podziemnego obiektu i ostatnich dni Festung 
Breslau. Dla spragnionych wiedzy naukowej do dyspozycji udostęp-
nimy mnóstwo interaktywnych instalacji. Galeria MovieGate zaprasza!

19.00–22.00 Zwiedzanie schronu. Wejścia co godzinę w grupie 
40-osobowej, przewidywany czas zwiedzania: 40 minut. 

 Zapisy: 7–13 maja, biuro@moviegate.pl.
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nAdo PrAcowniA i gAleriA cerAMiki
pl. św. Macieja 10 (wejście od ul. Henryka Pobożnego) tel. 792 330 344

sniegula.pl barbarasniegula@gmail.com

16.00–24.00

Otwarcie wystawy obiektów i biżuterii z ceramiki Magdaleny Łysiak, 
projektującej pod marką MLYStudio. Podczas Nocy Muzeów o swoich 
pracach i warsztacie będzie opowiadać sama projektantka. W przyle-
gającej do galerii pracowni będzie można zobaczyć proces twórczy na 
żywo, formy i narzędzia, z których powstaje jej autorska, inspirowana 
mikrostrukturami ceramika.

16.00–24.00 Godziny otwarcia galerii.
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nArodowe foruM Muzyki
pl. Wolności 1 tel. 71 715 97 00

nfm.wroclaw.pl rezerwacje@nfm.wroclaw.pl

15.00–23.30

Narodowe Forum Muzyki zaprasza dorosłych na zwiedzanie sal kon-
certowych od kulis! W trakcie wycieczki z przewodnikiem zajrzymy do 
pomieszczeń technicznych na co dzień niedostępnych dla melomanów, 
poznamy tajniki nowatorskich rozwiązań akustycznych, inspiracje 
architektów przy projektowaniu gmachu NFM oraz inne ciekawostki 
związane z projektem. Na rodziców z dziećmi czekają natomiast różne 
warsztaty muzyczne oraz koncert małych adeptów sztuki muzycznej.

22.00–23.30 Zwiedzanie z przewodnikiem w grupach 50-osobowych. 
15.00–19.00 Jedna osoba może wybrać wyłącznie jedno wydarzenie 

z programu dla najmłodszych:  
 – 15.00–16.00 – koncert Suzuki dla dzieci z rodzicami (dzieci 

od 3 lat) (Sala Czarna, poziom -3). Ilość miejsc: 80; 
 – 15.00–17.45 – kołysankowe warsztaty w ramach akcji 
„Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato” dla rodziców 
oczekujących na narodziny oraz rodziców z maluszkami do 
1 roku życia (Green Room, poziom 0). Ilość miejsc w każdej 
grupie: 14 osób dorosłych + dzieci (15.00–15.45 – I grupa, 
16.00–16.45 – II grupa, 17.00–17.45 – III grupa); 

 – 18.00–19.00 – „Muzyczna dobranocka” (dzieci 1–3 lat)  
(Sala Czarna, poziom -3). Ilość wejściówek: 30 (jedna 
wejściówka upoważnia do wejścia jednego opiekuna + 
jedno dziecko). 

 Bezpłatne wejściówki na:
 – zwiedzanie maksymalnie 2,
 – koncert Suzuki maksymalnie 4,
 – „Muzyczną dobranockę” maksymalnie 1,
 można odebrać tylko w kasie NFM od 7 maja do wyczerpania 

limitu miejsc. 

 Zapisy na warsztaty: pospiewajmi@nfm.wroclaw.pl.
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oddziAŁ instytutu PAMięci nArodowej – 
koMisjA ścigAniA zBrodni Przeciwko nArodowi 

PolskieMu we wrocŁAwiu
Sołtysowicka 21a tel. 71 326 76 50, 71 326 76 19

ipn.gov.pl joanna.dardzinska@ipn.gov.pl

18.00–23.00

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu po raz kolejny 
otworzy magazyny archiwalne i zademonstruje rodzaje dokumentacji 
komunistycznej bezpieki (1945–1989). Ponadto: prezentacja najnowszej 
gry edukacyjnej „Miś Wojtek”, rozgrywki gier planszowych IPN, tema-
tyczne kolorowanki oraz konkurs historyczny z nagrodami.

18.00–23.00 Zwiedzanie IPN. *

 * Organizatorzy informują, że ze względu na obowiązującą w IPN 
procedurę ochrony zasobu archiwalnego zwiedzanie będzie 
odbywać się w kilkunastoosobowych grupach w odstępach 
15–20-minutowych.
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okręg dolnośląski  
związku Polskich Artystów fotogrAfików – 

gAleriA zA szAfą
św. Marcina 4 

www.zpaf.wroclaw.pl

11.00–24.00

Waldemar Grzelak „Wieś utracona” – wystawa fotografii.
Artysta nazywa swoje fotografie romantycznymi i jest to określenie 
odpowiednie nie tylko z uwagi na ich nastrojowość, uwypuklanie fine-
zyjnych walorów natury i możliwości harmonijnego bytowania w niej 
człowieka. Romantyczna jest też programowa idealizacja tych war-
tości, która bierze się z dystansu, jaki wobec nich stwarza kierunek 
rozwoju cywilizacji.

11.00–24.00 Zwiedzanie wystawy.
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oPerA wrocŁAwskA
Świdnicka 35 tel. 71 370 88 50

www.opera.wroclaw.pl sekretariat@opera.wroclaw.pl

18.00–23.00

Opera Wrocławska, doceniając poprzednie edycje oraz liczne grono 
widzów uczestniczących w Nocach Muzeów, przygotowała program dla 
zwiedzających. W tym roku serdecznie zapraszamy na wystawę ,,171 lat 
Verdiego we Wrocławiu – od Nabucco do Nabucco”, która zapowiada 
nasze kolejne superwidowisko. Zwiedzający, oprócz ogladania kostiu-
mów i materiałów archiwalnych, będą mogli uczestniczyć w koncercie 
kameralnym przygotowanym specjalnie z okazji Nocy Muzeów.

18.00 Otwarcie wystawy dla zwiedzających.
20.00–22.00 Koncert kameralny.
23.00 Zamknięcie ekspozycji.
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Punkt widokowy sky tower
Powstańców Śląskich 95 (wejście od ul. Gwiaździstej) tel. 71 738 31 55

galeria.skytower.pl/punkt-widokowy.html sekretariat@skytower.pl

22.00–2.00

Nocne oglądanie panoramy Dolnego Śląska z najwyższego wrocław-
skiego budynku robi wrażenie! Dlatego wszystkich chętnych zapra-
szamy do wjazdu na Punkt Widokowy Sky Tower podczas Nocy Muzeów. 
Bezpłatne wjazdy na 49. piętro Sky Tower odbywać się będą co pół 
godziny (w grupach 50-osobowych). Nie będą obowiązywały wcześ-
niejsze zapisy ani rezerwacje. O możliwości wjazdu decydować będzie 
miejsce w kolejce.

22.00–2.00 Wjazdy na punkt widokowy.
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rAdio luz
Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (budynek C8 Politechniki Wrocławskiej)  

tel. 71 320 44 55
radioluz.pwr.edu.pl promo@radioluz.pwr.edu.pl

21.00–3.00

Radio LUZ przygotowało na Noc Muzeów specjalny program z możli-
wością wejścia na antenę, warsztaty radiowe oraz prezentację pracy 
poszczególnych redakcji.

21.00–3.00 Program specjalny Radia LUZ.
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rAdio wrocŁAw
Karkonoska 10 tel. 71 780 22 57

radiowroclaw.pl michalkwiatkowski@radiowroclaw.pl

20.00–24.00

Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura i Radio RAM zapraszają na 
radiową Noc Muzeów! Przywitają was znane i lubiane głosy, a naj- 
odważniejsi będą mogli liczyć na swój antenowy debiut! Miłośników 
techniki czeka spotkanie z zabytkami pamiętającymi złotą erę Tesli 
i Marconiego oraz naszymi wrocławskimi cymeliami! Jednym słowem: 
Karkonoska 10 – tego adresu po prostu nie może zabraknąć, gdy pla-
nujecie nocne wojaże po galeriach i muzeach! 

20.00 Rozpoczęcie radiowej Nocy Muzeów.
20.00–23.30 Wizyta w studiu wraz z DJ-em (wejścia co 30 minut, 

ostatnie o godz. 23.30).
20.00–24.00 Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.
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recePcjA (strefA kultury wrocŁAw)
Ruska 46C tel. 71 712 75 75

strefakultury.pl sekretariat@strefakultury.pl

12.00–23.00

Recepcja jest miejscem pracy twórczej i społecznej. Ta zlokalizowana 
pośród wrocławskich neonów klubokawiarnia pełni funkcję punktu 
informacji kulturalnej o niszowym charakterze, dającą możliwość 
otwartej wymiany doświadczeń, dzięki sąsiedztwu działających w po-
dwórku artystów, stowarzyszeń i fundacji. W Noc Muzeów nastąpi jej 
oficjalne otwarcie. Cały dzień wypełniony zostanie warsztatami dla 
dzieci i dorosłych oraz opowieściami o wrocławskich neonach, ich 
historii i procesie powstawania. Podczas spotkania warsztatowego 
spróbujemy rozbudować sąsiadujące podwórko oraz neonową galerię. 
Namalujemy wielopiętrowe kamienice, zaprojektujemy podwórko dla 
mieszkańców, wymyślimy kolejne neony, a wszystko będzie miało 
wielkoformatowe wymiary 3D. „SitoOgrodnicy” z MiserArt poprowadzą 
warsztaty z sitodruku.

12.00–14.00 Warsztaty „Neonowo” (dzieci od 6 lat). Prowadząca: 
Katarzyna Bury – Tekturowo.

14.30–17.30 Warsztaty dla młodzieży i dorosłych „Podwórkowy 
sitodruk”. Prowadzący: Natalia Jerzak i Mirosław Talaga – 

„SitoOgrodnicy”. 
20.00–20.45, 21.00–21.45
 O wrocławskich neonach – spotkanie.
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rePrezentAcyjny dolnośląski  
zesPóŁ Pieśni i tAńcA „wrocŁAw”

Kościuszki 35a tel. 697 667 327
zespol.wroc.pl zespol@zespol.wroc.pl

16.00–24.00

Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” zaprasza do swojej siedziby w centrum 
miasta. Zespół posiada niezwykle zasobną garderobę strojów ludowych 
z wielu regionów Polski, którą udostępni zwiedzającym. Będzie można 
dowiedzieć się, z jakich elementów składają się poszczególne kom-
plety strojów, jakie jest ich pochodzenie i znaczenie. Zaprezentujemy 
także wycinki naszego repertuaru, czyli tańce i przyśpiewki ludowe. 
Do wglądu dla zainteresowanych będą kroniki zespołu, spisywane od 
początku lat 50. ubiegłego wieku, prezentujące rozwój i funcjonowanie 
największego zespołu pieśni i tańca w naszym mieście.

16.00–19.00 Program dla dzieci i młodzieży, każdorazowo o pełnych 
godzinach (wspólne oglądanie strojów, opowieści 
o polskich tańcach narodowych).

16.30, 17.30, 18.30 
 Próby tańca i śpiewu dla dzieci (od 5 lat) i rodziców. 

Prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia. 
20.00–24.00 O każdej pełnej godzinie będzie można zapoznać się ze 

strojami ludowymi i ich elementami, znaczeniem i funkcją 
strojów oraz posłuchać opowieści o polskich tańcach 
narodowych i regionalnych z repertuaru zespołu.

20.30, 22.30 Pokazowa próba tańców i wspólne ćwiczenie podstawowych 
figur charakterystycznych dla poszczególnych bloków 
tanecznych (przy muzyce ludowej). Prosimy o zabranie 
wygodnego stroju i obuwia. 

 Zapisy: 10–18 maja, tel. 697 667 327 lub zespol@zespol.wroc.pl.
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rewir twórczy swojczyckA 118
Swojczycka 118 tel. 501 408 931

grupazpasja.pl, facebook.com/grupazpasja grupazpasja@gmail.com

18.00–2.00

Rewir Twórczy zaprasza na wernisaż artystów związanych z pracownią 
artystyczną „Swojczycka 118”. Zobaczymy prace wykonane w latach 
2017–2018, z dziedzin takich jak malarstwo, ceramika, rzeźba, foto-
grafia, kolaż artystyczny, wideo-art. Jednym z wiodących tematów 
wystawy będzie akt. Dodatkowo prowadzone będą bloki warsztatów 
artystycznych dla dzieci z malarstwa wielkoformatowego i ceramiki. 
Około godziny 22.00 zobaczymy spektakl teatralny, a po godzinie 24.00 
odbędzie się „wieczerza mistrzów”.

18.00–02.00 Wernisaż prac artystów z pracowni Rewir Twórczy 
Swojczycka 118.

19.00–22.00 Bloki warsztatowe dla dzieci (mural artystyczny i pola 
ceramiczne).

22.00–23.00  Przedstawienie teatralne.
0.00–2.00 Wieczerza mistrzów.
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stowArzyszenie kolekcjonerów we wrocŁAwiu
pl. Dominikański 6 (sala 210 we Wrocławskim Centrum Rozwoju 

Społecznego) tel. 501 534 149
sk.wroclaw.pl sk.wroclaw@op.pl

9.00–23.00

Stowarzyszenie Kolekcjonerów zaprasza do zwiedzenia XX Jubile-
uszowej Wystawy Kolekcjonerskiej. Blisko 30 osób z całej Polski 
zaprezentuje swoje zbiory znaczków pocztowych, pocztówek, kart te-
lefonicznych, monet i banknotów oraz medali i odznaczeń wojskowych 
(pełna lista wystawców i ich kolekcji na stronie internetowej). W czasie 
Nocy Muzeów czynne będą stoiska Poczty Polskiej i Stowarzyszenia 
Kolekcjonerów oferujące specjalny znaczek turystyczny oraz znaczki 
i kartki pocztowe wydane z okazji wystawy.

9.00–23.00 Indywidualne zwiedzanie wystawy.
18.00–21.00 Stoiska Poczty Polskiej i Stowarzyszenia Kolekcjonerów.
19.00–21.00 Spotkanie z wystawcami, możliwość zasięgnięcia porady 

kolekcjonerów ekspertów.
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wysPA tAMkA Art huB
Wyspa Tamka 2

facebook.com/tamka.wro wyspa.tamka@gmail.com

20.00–6.00

BYOB (Bring Your Own Beamer / Przynieś swój własny projektor) – wy-
stawa multimedialna typu One Night Show, organizowana w różnych 
miastach na całym świecie przez kuratorów pasjonatów z udziałem 
lokalnych artystów. BYOB posiada formułę otwartą – każdy może 
zaprezentować swoją twórczość. Artyści wizualni przynoszą własny 
sprzęt: projektory, rzutniki analogowe, prace multimedialne, w efek-
cie czego współtworzą wyjątkową, efemeryczną przestrzeń obrazów 
i dźwięków.

20.00–6.00 BYOB (Bring Your Own Beamer) PL:
 performance’y audiowizualne, sety vj’skie/dj’skie, 

instalacje wideo, mappingi obiektów, wystawa prac 
w kategoriach: wideo, wideo-art, vj, animacja, gif.
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wyższA szkoŁA huMAnistycznA
Robotnicza 70b tel. 505 894 128

humanistyczna.pl beatafertala@interia.pl

18.00–21.00

„SZEŚĆ ŚCIAN” – wystawa prac studentów III roku Architektury Wnętrz 
Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. 
Na wystawie będzie można zobaczyć prace studentów, którzy zapre-
zentują modułowe podejście do budowania ściany obrazu – konstru-
owanie go i tworzenie różnych propozycji koloru we wnętrzu. Prace 
powstały w ramach przedmiotu „malarstwo architektoniczne” pod 
kierunkiem dr Beaty Fertały Harlender. Wszycy odwiedzający, nieza-
leżnie od wieku, będą mogli wziąć udział w grze artystyczno-logicznej, 
podczas której będzie można stworzyć własną propozycję malarską.

18.00 Wernisaż wystawy „SZEŚĆ ŚCIAN”.
18.00–21.00 Zwiedzanie wystawy.
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zAkŁAd nArodowy iM. ossolińskich 
Szewska 37 tel. 71 755 06 51 do 54

ossolineum.pl edukacja@ossolineum.pl

17.00–23.00 

„Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia” – wystawa 
malarstwa. 
Muzeum Książąt Lubomirskich, działające od 1823 roku we Lwowie 
w ramach struktur Ossolineum, prezentowało wtedy niezwykłą kolek-
cję dzieł sztuki. Po II wojnie światowej znaczna część zbiorów trafiła do 
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego. To te obrazy 
tworzą dziś wystawę czasową „Nie/zapomniana historia”. 

„Opowieści przy obrazie” – anegdoty, historie i opowiastki przy wybra-
nych obrazach wielkich polskich mistrzów.

17.00–23.00 Wystawa malarstwa „Muzeum Książąt Lubomirskich.  
Nie/zapomniana historia”.

18.00–20.00, 21.00–22.00
 „Opowieści przy obrazie”.
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zAMek nA wodzie w wojnowicAch –  
kolegiuM euroPy wschodniej

Wojnowice, Zamkowa 2 tel. 71 341 71 97
kew.org.pl, zamekwojnowice.com.pl office@zamekwojnowice.com.pl

12.00–22.00

Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego zaprasza 
do swojej XVI-wiecznej siedziby. Kustosze oprowadzą gości po rene-
sansowym zamku i opowiedzą historię tego wyjątkowego miejsca od 
jego początków aż po czasy współczesne, kiedy stało się ono ważnym 
ośrodkiem współpracy międzynarodowej. O godzinie 18.00 w Sali Mar-
murowej zostanie otwarta wystawa malarstwa Marii Wollenberg-Kluzy. 
O godzinie 19.00 zapraszamy na koncert pieśni chóralnych w wykonaniu 
Kantorów im. Edmunda Kajdasza.

12.00–22.00 Godziny otwarcia zamku.
14.00–17.30 Zwiedzanie z kustoszem (wejścia co 30 minut). 
18.00 Wernisaż wystawy malarstwa Marii Wollenberg-Kluzy.
19.00  Koncert Kantorów im. Edmunda Kajdasza. 
20.30, 21.00 Zwiedzanie z kustoszem. 

 Zapisy: od 10 kwietnia, nocmuzeow2018.evenea.pl.
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zesPóŁ szkóŁ AniMAtorów kultury  
we wrocŁAwiu

Niemcewicza 2 tel. 71 322 20 68
new.skiba.edu.pl skiba@skiba.edu.pl

10.00–22.00

Policealne Studium Animatorów Kultury proponuje szereg atrakcji 
dla młodych odbiorców szeroko pojętej sztuki. Odbędą się różnego 
rodzaju zajęcia artystyczne: spektakle teatralne i pantomimiczne, 
zajęcia ruchowe i plastyczne, pokaz filmów promocyjnych i reklam 
społecznościowych, fireshow oraz performance muzyczny z wizuali-
zacją. Będzie również kawiarenka gier planszowych.

10.00–17.00  Dzień otwarty w studium umożliwiający wzięcie udziału 
w zajęciach wydziału zaocznego.

10.00–12.00 Zajęcia plastyczne „Mały artysta przy sztaludze”.
12.00–13.00 Zabawa sensoryczna „Zaczarowany dywan”.
12.00–15.00 Kawiarenka gier planszowych.
13.00–15.00 Prezentacja różnych technik plastycznych w pracy 

z dziećmi i młodzieżą.
13.00–14.00 Spektakl Bajki do góry nogami Ulicznego Teatru Młodych 

z Centrum Działań Twórczych Kuźnia, reż. Piotr Para.
14.00–15.30 Pokaz etiud pantomimicznych i teatralnych słuchaczy Skiby.
15.30–17.00 Reklamy społecznościowe oraz filmy promocyjne studium.
17.30–18.30 Prezentacja multimedialna Władcy marionetek – czyli 

refleksje o kinie animowanym.
17.00–18.30 Performance muzyczny z wizualizacją Gdy gasną światła.
19.00–20.00 Spektakl Dom na granicy Ulicznego Teatru Młodych 

z Centrum Działań Twórczych Kuźnia, reż. Piotr Para.
20.00–21.00 Spektakl OliDoli81 grupy teatralnej Bez Komentarza.
21.00–22.00 Pokaz fireshow Ulicznego Teatru Młodych z Centrum 

Działań Twórczych Kuźnia.
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zesPóŁ szkóŁ PlAstycznych
Piotra Skargi 23 tel. 71 798 69 14

zsp.wroclaw.pl sekretariat.zsp@onet.pl

17.00–20.00

Zespół Szkół Plastycznych zaprasza na wystawę „Sztuka młodych”, 
sesję fotograficzną „Postacie z obrazów”, warsztaty tworzenia kolażo-
wych masek oraz do Art Kawiarenki. Podczas wystawy będzie można 
zobaczyć prace plastyczne uczniów i absolwentów szkoły. Publiczność 
zostanie zaproszona do udziału w sesji fotograficznej z elementami 
znanych obrazów. Odbędą się również warsztaty tworzenia kolażowych 
masek inspirowanych motywami malarskimi. W Art Kawiarence będzie 
można odpocząć w twórczej atmosferze.

17.00–20.00  Wystawa „Sztuka młodych”.
17.00–20.00 Sesja fotograficzna „Postacie z obrazów”.
17.00–20.00 Art Kawiarenka.
18.00–19.00 Warsztaty tworzenia kolażowych masek inspirowanych 

motywami malarskimi dla dzieci (od 7 lat), młodzieży 
i dorosłych.
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15. edycjA festiwAlu filMowego  
MillenniuM docs AgAinst grAVity 

Piłsudskiego 64a tel. 71 793 79 00
docsag.pl docsag.wroclaw@gmail.com

22.00–23.30

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity ponownie zaprasza 
na spotkania z filmami dokumentalnymi o sztuce. Paa Joe and The 
Lion to opowieść o obecnie najbardziej znanym przedstawicielu kulty-
wowanej od lat 50. XX wieku ghańskiej tradycji „fantazyjnych trumien”. 
Paa Joe, jak zwracają się do niego najbliżsi, poznajemy w momencie 
przygotowań do wyjazdu do Wielkiej Brytanii na kilkumiesięczną rezy-
dencję, podczas której weźmie udział w performansie nawiązującym 
do rytuałów pogrzebowych w Ghanie.

22.00 Pokaz filmu Paa Joe and The Lion, reż. Benjamin Wigley, 
Wielka Brytania 2016, 69 minut. Dolnośląskie Centrum 
Filmowe, sala Warszawa.



Punkty informacyjne

centrum informacji turystycznej
Rynek 14, 9.00–19.00
krasnalowa informacja turystyczna
Sukiennice 12, 10.00–18.00
Barbara: infopunkt/kawiarnia/kultura
Świdnicka 8b, 8.00–20.00
Łokietka 5. infopunkt nadodrze
Władysława Łokietka 5, 9.00–17.00
informacja turystyczna dworzec główny PkP  
Piłsudskiego 105, 8.00–20.00 
informacja turystyczna lotnisko  
Graniczna 190, 8.00–20.00 
zoo wrocław, Punkt obsługi klienta
Wróblewskiego 1-5, 9.00–17.00

Materiały związane z Nocą Muzeów 2018 będą dostępne w punktach informacyjnych oraz 
we wszystkich placówkach biorących udział w wydarzeniu.
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Bezpłatny transport podczas nocy Muzeów we wrocławiu 2018

linia tramwajowa M1
Kursuje co 15 minut w godzinach 17.00–23.00

ossolineum · Grodzka · Nowy Świat · Kazimierza Wielkiego · pl. Dominikań-
ski  · Oławska · pl. Powstańców warszawy · Most Pokoju · Wyszyńskiego · 
Sienkiewicza  · pl. Bema · Mosty Młyńskie · św. Jadwigi · Most Piaskowy · 
Grodzka ·  ossolineum

linia autobusowa M2
Kursuje co 30 minut w godzinach 17.00–23.00

stacja kolejowa wrocław-osobowice · Pełczyńska · Obornicka · Bezpieczna 
· Łużycka · Osobowicka · Most Osobowicki · Reymonta · pl. Staszica · Pomor-
ska · Most Pomorski · Nowy Świat · Kazimierza Wielkiego · pl. Dominikański · 
Oławska · pl. Powstańców warszawy · Most Pokoju · Wyszyńskiego · Sienkie-
wicza · pl. Bema · Poniatowskiego · Jedności Narodowej · Most Warszawski 
· Kromera · Boya-Żeleńskiego · Berenta · Kasprowicza · Przybyszewskiego · 
Czajkowskiego · Sołtysowicka · Koszarowa · Przybyszewskiego · Kasprowi-
cza · Broniewskiego · Obornicka · Pełczyńska · stacja kolejowa wrocław-
-osobowice

Szczegółowy rozkład dostępny na stronie www.wroclaw.pl/noc-muzeow.
Transport zabytkowym taborem podczas Nocy Muzeów zapewnia Klub Sympatyków 
Transportu Miejskiego.




