Fantastyczna Noc Muzeów
Tweetnij

Tegoroczna noc muzeów będzie w grudziądzkim Muzeum przebiegała w temacie fantastyki. Stąd FANTASTYCZNA NOC MUZEÓW! Już 18 maja od godz. 17.00 do północy! Zapraszamy!
Wstęp wolny!

Mecenasem wydarzenia jest Grupa ENERGA
Program Nocy Muzeów 2013 r.:
17.00 – 24.00* – Bezpłatne zwiedzanie wszystkich budynków Muzeum
17.00
- Otwarcie wystawy „Wojciech Siudmak. Diuna i światy fantastyczne”. Spotkanie z Wojciechem Siudmakiem
(Gmach Główny, piętro)
"Wojciech Siudmak. Diuna i światy fantastyczne"
Wystawa prac Wojciecha Siudmaka „Diuna i światy fantastyczne”, której otwarcie zaplanowano na 18 maja 2013 roku,
będzie niewątpliwie wielkim wydarzeniem artystycznym. Artysta jest najwybitniejszym przedstawicielem realizmu
fantastycznego. Świat Wojciecha Siudmaka jest pełen fantastycznych konstrukcji, baśniowych postaci oraz osobistej
symboliki, gdzie klasyczne piękno sąsiaduje z okaleczeniem i deformacją. Jednakże centralnym punktem jego dzieł jest
najczęściej istota ludzka.
Obrazy artysty pokazywane były między innymi na wystawach w Londynie, Paryżu, Berlinie, Cannes, Bostonie oraz w wielu
miastach Polski. Niezwykle prestiżowa była wystawa zorganizowana z okazji powitania XXI wieku na symbolizującej Paryż i
Francję wieży Eiffla.
Wojciech Siudmak jest honorowym obywatelem miasta Wieluń oraz Ozoir la Ferriere i Gaillac we Francji. Został
odznaczony m.in. Orderem Zasługi RP.
Jest również autorem ilustracji i grafik do epopei fantastycznej Franka Herberta pt. "Diuna", którą zaprezentujemy w
salach Muzeum. Wystawa będzie okraszona dodatkowo modelami fantastycznym, ubiorami oraz rzeczami związanymi z
cyklem powieściowym Diuny. Zamknięcie wystawy zaplanowano na 1 września 2013 roku.

17.30 – 19.30** - Konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie świat przyszłości”. Konkurs dla dzieci i młodzieży do lat 16 z
podziałem na 3 grupy wiekowe (Spichlerz nr 17, sala edukacyjna)
18.00 – 19.00 – Międzygalaktyczna przygoda w jaskini. Interaktywna zabawa dla dzieci w jaskini na wystawie
archeologicznej (Spichlerz nr 11)
18.00 – 23.00 – Udział grup rekonstrukcyjnych z filmu „Gwiezdne Wojny” – Toruńskie Imperium Star Wars oraz Polska
Organizacja Mandalorian Manda’Yaim

18.00 – 24.00*** - „Saga gwiezdna w modelach kosmicznych”. Prezentacja modeli, postaci i broni związanych z filmem
„GwiezdneWojny” (Gmach Główny , parter)
Serdecznie zapraszamy na prezentację modeli statków kosmicznych, broni i postaci pochodzących z sagi "Gwiezdnych
Wojen". Modele, które oszałamiają swoją wielkością i precyzją wykonania, zostały stworzone przez Adama i Marka
Kuleszów oraz Katarzynę Anuszewicz Kuleszę, która je wykańcza, maluje oraz tworzy postacie z filmów. Wśród wielu
prezentowanych modeli będzie można zobaczyć statek Hana Solo - Millennium Falcon, statek Imperium - Gwiezdny
Niszczyciel (Star Destroyer), czy też spotkać mistrza Yodę.
18.30 – 19.00 – Wykład Andrzeja Świderskiego „Rola statysty czyli przygoda z filmem” – odtwórcy ról statysty m. in. w
filmie „Wiedźmin” oraz „Stara Baśń” (Gmach Główny, sala koncertowa)
18.30 – 19.00 – Oprowadzanie po wystawie „Ulice i zaułki Grudziądza. Aleja 23 Stycznia i okolice” przez Mariusza
Żebrowskiego (Spichlerz nr 11)
19.00

- Prezentacja prac plastycznych Absolwentów Liceum Plastycznego(Gmach Główny, parter)

19.15 - Wspólna fotografia z członkami grupy rekonstrukcyjnej filmu „Gwiezdne Wojny” (Dziedziniec Muzeum)
19.30 – 20.00 – Wykład Mai Murawskiej „Historia filmów science – fiction” (Gmach Główny, sala koncertowa)
19.30 – 20.30 – Zajęcia edukacyjne „Malowanie twarzy” (Spichlerz nr 17, sala edukacyjna)
20.00 – 21.00**** - Konkurs wiedzy filmowej - pytania ze znajomości plakatów, scen oraz muzyki filmowej (Gmach Główny,
sala, koncertowa)
21.00

– Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (Gmach Główny, sala koncertowa)

21.30 - Pokaz filmu science – fiction „Iron sky” z 2012 roku w reżyserii Timo Vuorensoli, opowiadający o inwazji nazistów
na Stany Zjednoczone, którzy uciekli w 1945 roku na Księżyc! (Gmach Główny, sala koncertowa)
* ostatnie wejście do Muzeum o 23.30
** możliwość wygrania nagród (wejściówki do kina, nagrody rzeczowe)
*** twórcami modeli i postaci są Adam i Marek Kulesza oraz Katarzyna Anuszewicz – Kulesza
**** możliwość wygrania nagród (ekskluzywny pakiet „Kronik Diuny” F. Herberta, wejściówki do kina, nagrody książkowe).
Max. 20 uczestników - decyduje kolejność zgłoszeń

DODATKOWE ATRAKCJE:
- stoisko z wydawnictwami i pamiątkami Muzeum
- kawiarenka – Koło Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Stwolna
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