Kontakt: tel. 34 360 56 31, mail: muzeum@muzeumczestochowa.pl
Ratusz, al. NMP 45 A
Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47
Pawilon Wystawowy, Pawilon Etnograficzny, Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza,
Park ks. Stanis³awa Staszica
Zagroda W³oœciañska, ul. 7 Kamienic 4
Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i 1. po³. XX wieku, ul. Katedralna 8
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poœwiatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Rezerwat Archeologiczny, ul. £ukasiñskiego 20
Willa Genera³a /Centrum Promocji M³odych, Oœrodek Dokumentacji Dziejów Czêstochowy/,
al. Wolnoœci 30
Godziny otwarcia obiektów Muzeum Czêstochowskiego w okresie zimowym
(paŸdziernik – maj) z wyj¹tkiem Willi Genera³a:
wtorek, czwartek, pi¹tek: 9.00-15.30, œroda: 11.00-17.30,
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedzia³ek: nieczynne
Godziny otwarcia obiektów Muzeum Czêstochowskiego w okresie letnim
(czerwiec – wrzesieñ) z wyj¹tkiem Willi Genera³a:
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, œroda, pi¹tek: 11.00-17.30,
sobota, niedziela: 11.00-18.00, poniedzia³ek: nieczynne
Godziny otwarcia Willi Genera³a:
poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 7.30-19.00, wtorek, czwartek: 7.30-15.30,
ostatnia sobota miesi¹ca: 11.00-17.00, niedziela: nieczynne
Ceny biletów wstêpu do obiektów:
normalny 8 z³, ulgowy 4 z³, rodzinny 10 z³
normalny na wystawy i wie¿ê 10 z³, ulgowy na wystawy i wie¿ê 6 z³
normalny na wie¿ê 3 z³, ulgowy na wie¿ê 2 z³
œroda – dzieñ bezp³atny (nie obowi¹zuje w Galerii Malarstwa i RzeŸby XIX i 1. po³. XX wieku)
Wejœcia na wystawy w Willi Genera³a s¹ bezp³atne.
Na wybrane wystawy ceny biletów ulegaj¹ zmianie.
W Muzeum Czêstochowskim mo¿na zakupiæ bilet jednodniowy upowa¿niaj¹cy do wejœcia na
prawie wszystkie wystawy. Bilet wa¿ny w dniu zakupu z paragonem fiskalnym.
Przewodnik: od wtorku do pi¹tku, po wczeœniejszym zg³oszeniu
(cena za oprowadzenie grupy do 25 osób – 15 z³).
Sekretariat i dyrekcja:
al. NMP 45 A
Dyrektor Muzeum Czêstochowskiego: Janusz Jadczyk
Redakcja biuletynu:
Dzia³ Edukacji i Wystaw: Monika Œwierczewska, Katarzyna Jezierska, Anna Paleczek-Szumlas
edukacja@muzeumczestochowa.pl
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Zabawy z nauk¹ w Multicentrum „Zodiak”.
Do g³ównych zadañ, jakie ma spe³niaæ Multicentrum nale¿y promocja
nowoczesnych metod edukacji opartych na zaawansowanych technologiach
i programach komputerowych, dlatego „Zodiak” co roku przygotowuje
bogat¹ ofertê zajêæ dla szkó³ oraz uczestników indywidualnych. S¹ to
warsztaty z Multisztuki oraz Multimuzyki, które pobudzaj¹ wyobraŸniê
i rozwijaj¹ zdolnoœci artystyczne uczestników, a tak¿e warsztaty zwi¹zane
z naukami przyrodniczymi, jak: geografia, ekologia, biologia czy fizyka.
Równie¿ umys³y œcis³e znajd¹ zajêcia dla siebie, poniewa¿ na warsztatach
z Multitechniki i Multinauki poruszamy tak¿e zagadnienia z robotyki
i techniki.
Szczególnie du¿ym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie¿y ciesz¹ siê
warsztaty dla m³odych naukowców.
Obecnie Multicentrum proponuje nastêpuj¹ce tematy z tej dziedziny:
1. Don Kichot w „ZODIAKU”, czyli jak mo¿emy wykorzystaæ wiatr.
2. Wêgiel, wiatr a mo¿e S³oñce – ró¿ne Ÿród³a energii.
3. Niezwyk³y œwiat Dedala i Ikara.
4. S³oneczne laboratorium.
5. Z³ote rady na odpady.
6. Ko³o – niezwyk³y wynalazek.
7. Œwiat widziany z perspektywy wulkanicznego wierzcho³ka.
Przez zabawê w pracowni naukowej czêstochowskiego Multicentrum
uczestnicy zajêæ mog¹ poznaæ prawa i zasady, dziêki którym funkcjonuje
nasz œwiat. Szczególnie du¿o radoœci przynosi m³odym naukowcom podró¿
do wnêtrza Ziemi i wulkaniczne erupcje. Podczas niej okazuje siê, ¿e zwyk³y
ocet, p³yn do naczyñ i soda oczyszczona po¿yczone od mamy z kuchni,
w po³¹czeniu mog¹ daæ niezwyk³e efekty. Du¿e zainteresowanie wzbudzaj¹
tak¿e warsztaty dotycz¹ce odnawialnych Ÿróde³ energii. Ciekawe s¹ nie tylko
maszyny: solarna, wiatrowa i hydro-solarna, ale tak¿e klocki K’next,
z których powstaj¹ niezwyk³e konstrukcje. Ich budowa oraz uruchamianie
przy pomocy baterii s³onecznej, ka¿dorazowo wzbudza ogromny aplauz
u uczestników zajêæ. Multicentrum to tak¿e ekologia, dlatego oferta naukowa
doczeka³a siê w tym roku tematu poœwiêconego recyklingowi. Wirtualna
segregacja œmieci pokaza³a, ¿e dzieci mog¹ pochwaliæ siê bardzo du¿¹
wiedz¹. Natomiast sama rywalizacja o miano „Mistrza Ekologii” za ka¿dym
razem przynosi du¿o pozytywnych emocji, poniewa¿ ka¿dy chce j¹ wygraæ.

Pracownia naukowa to tak¿e œwiat niezwyk³ych wynalazków. Podczas zajêæ
z Dedalem i Ikarem, uczestnicy maj¹ okazjê sprawdziæ doœwiadczalnie jak lata
balon, szybowiec czy samolot odrzutowy. Mog¹ tak¿e zmieniæ siê
w konstruktorów nowoczesnych maszyn lataj¹cych i stworzyæ swój w³asny
innowacyjny projekt. Równie ciekawe dla m³odych konstruktorów
i naukowców okazuj¹ siê warsztaty poœwiêcone wynalezieniu ko³a. Ka¿dy
w trakcie ich trwania ma okazjê sprawdziæ jak dzia³a ko³owrót, ko³o wodne,
jezdne czy pomiarowe. Próbuje tak¿e odpowiedzieæ sobie na pytanie jak
wygl¹da³by œwiat bez okr¹g³ego wynalazku i tu okazuje siê, ¿e dzieciêca
fantazja nie ma granic. Dziêki tym zajêciom, mo¿e ju¿ za kilka lat kwadratowe
opony w samochodach, czy lataj¹ce rowery, nie bêd¹ ju¿ tylko ozdob¹
zodiakowych œcian i pó³ek.
Proponowane przez Multicentrum ”ZODIAK” zajêcia przeznaczone s¹ dla
grup zorganizowanych np. szkó³, œwietlic, oraz dla uczestników
indywidualnych od 7 do 16 roku ¿ycia.
Mo¿na w nich wzi¹æ udzia³:
w poniedzia³ki w godzinach: 12.00 – 17.30 oraz
we wtorki, œrody, czwartki i pi¹tki w godzinach: 9.00 – 14.30
Udzia³ w zajêciach mo¿liwy jest po wczeœniejszej rezerwacji telefonicznej
pod numerem Multicentrum: 504 757 598.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej Multicentrum.
Justyna Cocyk

"4 alternatywy"
Zgodnie z logik¹ jêzyka polskiego istnieje tylko jedna alternatywa.
Ale trzecia ju¿ z cyklu wspólnych wystaw twórczoœci czworga artystów:
Bogumi³y, Jana, Filipa i Nikodema Prêgowskich tej logice subtelnie
umyka, bo nie nak³ania do wyboru spoœród wykluczaj¹cych siê mo¿liwoœci.
Przeciwnie, zachêca do zapoznania siê z czterema odmiennymi lecz
doskonale uzupe³niaj¹cymi siê mo¿liwoœciami tworz¹cymi ca³kiem
kompletne spektrum tego, co mo¿e siê wydarzyæ w sztukach plastycznych.
Poszukiwanie stylistycznych podobieñstw z racji najbli¿szych wiêzów
pokrewieñstwa poszczególnych autorów wydaje siê zajêciem szlachetnym,
ale nieco ponad miarê. W tej poczwórnej propozycji obowi¹zuje bowiem
ró¿nica objawiaj¹ca siê na wielu p³aszczyznach: ró¿nica dyscypliny
artystycznej, ró¿nica doœwiadczeñ, ró¿nica temperamentu, ró¿nica
inspiracji, czy wreszcie – by uzupe³niæ wachlarz wszelkich ró¿nic – ró¿nica
artystycznych celów, jakie stawiaj¹ sobie poszczególni twórcy.
Ale, by zadoœæuczyniæ poczuciu pewnego ³adu i ci¹g³oœci, warto wskazaæ
na ukryt¹ w ró¿norodnoœci metodê. Tkwi ona w pewnej wra¿liwoœci, która
posiadaj¹c genetyczne uwarunkowania przybiera rozmaite rejestry;
od melancholii do humoru, od subtelnoœci po drapie¿noœæ, od poetyckiego
woalu po dosadnoœæ. Œledz¹c zmiany tych rejestrów, dostrzec mo¿na ró¿ne
wcielenia tej samej obecnoœci ujawniaj¹cej siê czy to w postaci
geometrycznego ³adu i uporz¹dkowanej przestrzeni (Jan Prêgowski),
zmultiplikowanych twarzy uwik³anych w skomplikowane sieci powi¹zañ
(Bogumi³a Prêgowska), przedstawionych na tle banknotowych ornamentów
symbolicznych wizerunków, których interpretacjê podsuwaj¹ proste has³a
(Nikodem Prêgowski), czy dosadnych figur przywi¹zanych do swego
entourage'u si³¹ grawitacji i zaabsorbowanych najbardziej twórcz¹
czynnoœci¹, jak¹ jest patrzenie (Filip Prêgowski). Co wiêcej, i to nale¿y
podkreœliæ czerwonym flamastrem, metoda wolna jest od kalkulacji.
Dziœ bowiem (tu padnie gorzkie s³owo) sztuka czêsto poddana jest
wyrafinowanym rachubom by uczyniæ j¹ noœn¹, wystarczaj¹co gorzk¹,
odpowiednio polityczn¹, nale¿ycie krytyczn¹.
Tymczasem, przywo³uj¹c m¹dre s³owa Marty Tarabu³y, „Od Kanta a¿ do
Herberta, i dalej jeszcze, do dzisiaj – kategoria smaku przydaje siê
w chwilach wyboru”.*
Tak, w tej metodzie chodzi o smak, który dzielnie opieraj¹c siê

krótkotrwa³ym intelektualnym modom zaleca sztuce
zmys³owoœæ,
delikatnie, by nie uszkodziæ, unieruchamia dydaktykê i zdaje siê mówiæ:
najpierw patrz, potem myœl. To rodzaj subtelnej erotyki (jak powiedzia³aby z
kolei Susan Sontag), która sk³ania do bezpoœredniego obcowania z dzie³em,
poddania siê tej chwili zanim nat³ok interpretacji pozbawi nas z³udnego
przeœwiadczenia, ¿e kto widzi, ten wie. Có¿, kto chce, niech sam sprawdzi:
mamy wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê w³aœciwoœci czterech ¿ywio³ów,
poczwórne unaocznienie, czterokrotne uobecnienie tego samego.
Cztery tajemnice, cztery zagadki tej samej codziennoœci.

* Cytat pochodzi z polemicznego wobec modnych trendów wspó³czesnej krytyki
artystycznej tekstu Marty Tarabu³y, 'Socrealizm nad lagun¹' ("Gazeta Wyborcza",
11.07.2011).
http://pregowski.pl/4alternatywy123.html

Listopad w CENTRUMPROMOCJI M£ODYCH
3 listopada 2012
„DISASTER” Marta Frej wernisa¿ – godz. 18.00
Centrum Promocji M³odych zaprasza na listopadow¹ ods³onê projektu
„Oni”, skupiaj¹cego siê na prezentowaniu twórców dojrza³ych i ju¿
rozpoznawalnych. Tych, którzy jeszcze wczoraj postrzegani byli jako
awangarda, m³ody g³os, a dziœ powoli zajmuj¹ miejsca starych mistrzów.
Tym razem bêdziemy mieli okazjê do przyjrzenia siê bli¿ej twórczoœci
czêstochowskiej malarki Marty Frej, absolwentki ³ódzkiego ASP,
na którym przez kilka lat by³a równie¿ asystentk¹ w pracowni rysunku
i malarstwa prof. M. Czajkowskiego.
Sama artystka tak opowiada o swojej twórczoœci: Interesuje mnie
mieszkaniec wielkiego miasta, który w zale¿noœci od perspektywy, jak¹
przyjmie obserwator, jest bezimienn¹ cz¹stk¹ t³umu, grupy, lub
skomplikowanym, indywidualnym bytem. Czy to ten sam cz³owiek ? Czy
rz¹dz¹ nim te same namiêtnoœci i potrzeby? Czy anonimowoœæ wp³ywa na
kodeks moralny? Przewrotne, bo jednorazowe wykorzystanie szablonów
ujawnia streetartowe korzenie mojego malarstwa. Jest ono owocem
klasycznie wykszta³conej artystki z komiksem, graffiti i wspó³czesn¹
grafik¹.
Marta Frej

8 listopada 2012 –
„Narrogin” – pokaz filmu i spotkanie z re¿yserk¹ Matyld¹ Sa³ajewsk¹
– godz. 19.00
„Narrogin” – dokument zrealizowany przez Matyldê Sa³ajewsk¹ dla telewizji
Domo+ opowiada o procesie artystycznej rewitalizacji historycznej stacji
kolejowej w centrum miasta Narrogin w Zachodniej Australii, któr¹
przeprowadzili architekt Jakub Szczêsny i kuratorka Kaja Pawe³ek. W ramach
projektu „SPACED Art Out of Place” artyœci spêdzili w ubieg³ym roku dwa
miesi¹ce w Australii, tworz¹c koncepcjê architektoniczn¹ dla miasta
Narrogin. Polacy zaproponowali budowê 18-metrowej stalowej wie¿y
widokowej z fasad¹ poruszan¹ za pomoc¹ sensorów ruchu. W ten sposób
budowla mog³aby wchodziæ w reakcjê ze zwiedzaj¹cymi, byæ jak ¿ywy
organizm.
Narrogin wydaje siê pod ka¿dym wzglêdem odleg³e od polskich realiów,
jednak w wielu wymiarach, niczym w soczewce, skupia problemy
zglobalizowanego œwiata, wspólne ju¿ niemal pod ka¿d¹ szerokoœci¹
geograficzn¹. Wizualizacja wie¿y powsta³a w oparciu o pog³êbione badanie
lokalne: Szczêsny i Pawe³ek rozmawiali z mieszkañcami o historii regionu
i ich oczekiwaniach co do nowej budowli. Odkrywali specyfikê miasta, jego
rzeczywistoœæ maj¹c¹ znamiona postkolonialne, ujawniaj¹ce szereg
lokalnych problemów, jak konflikty pomiêdzy aborygeñskimi klanami, czy
czêste samobójstwa wœród m³odych mê¿czyzn. Poprzez swój nietypowy
projekt chcieli pokazaæ, ¿e architektura i sztuka mog¹ pomóc w odzyskiwaniu
i wzmacnianiu to¿samoœci miejsca.

15 listopada 2012
„Natura” i „Takie moje … ver. 3” – performance Anka
„Fugazi” Biernacka – godz. 19.00
spiritus movens sceny performance w Czêstochowie, tym razem
zaprezentuje swoje autorskie realizacje. Performance - instalacja "Takie
moje... ver. 3" nawi¹zuje do dwóch poprzednich dzia³añ o takim samym
tytule. "Ver. 3" wychodzi z formy performance, przekszta³caj¹c dzia³anie
w instalacjê opowiadaj¹c¹ historiê animatora, kobiety i cz³owieka,
stworzon¹ poprzez pryzmat obserwowania ¿ycia, w³asnych doœwiadczeñ
artystycznych. Nie sposób bowiem zejœæ z raz obranej œcie¿ki, nie poddaæ siê
stereotypom i ogólnemu modelowi, i tylko bycie cz³owiekiem pozostawia
jak¹œ otwart¹ nieokreœlon¹ i nieznan¹ drogê. Z kolei "Natura" to zmys³owa
konfrontacja z przyrod¹ i kobiecoœci¹.

17 listopada 2012
„Mój wybór” – Adam Szwarc wernisa¿ – godz. 18.00
Centrum Promocji M³odych zaprasza na wernisa¿ m³odego ³ódzkiego
artysty Adama Szwarca. Wystawa „Mój wybór” prezentowaæ bêdzie
abstrakcyjny cykl obrazów, konceptualnie odnosz¹cych siê do kwestii
zawodu artysty. Adam Szwarc nie ogranicza siê w swojej twórczoœci jedynie
do poszukiwania atrakcyjnych kszta³tów i ciekawych zestawieñ barwnych –
w jego sztuce abstrakcja s³u¿y przekazaniu idei. Jak sam mówi: Œledz¹c
estetyczn¹ formê i grê kolorów nie nale¿y zapomnieæ o kluczowej relacji
tytu³u wystawy do prezentowanego cyklu malarskiego. Czym jest tytu³owy
wybór? Czy by³ w³aœciwy i op³acalny? Co podaje nam artysta?

24 listopada 2012
World Shorts Grecja
pokaz filmów krótkometra¿owych,
godz. 18.00
Centrum Promocji M³odych we wspó³pracy
z Fundacj¹ Ad Arte tym razem zapraszaj¹
do Grecji. Bogaty zestaw krótkich form
filmowych znad Morza Œródziemnego
udowodni, ¿e kino nie daje siê nawet
œwiatowemu kryzysowi ekonomicznemu.

30 listopada 2012
„Droga na drug¹ stronê” - projekcja filmu i spotkanie
z kooproducentem obrazu Arkadiuszem Wojnarowskim –
godz. 18.00
Centrum Promocji M³odych serdecznie zaprasza na pokaz filmu „Droga na
drug¹ stronê”Anca Damian, nagrodzonego m.in. podczas 64. Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno (Szwajcaria), 27. Miêdzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz 37. Festiwalu
Filmów Fabularnych w Gdyni.
Fabu³a filmu zosta³a oparta na autentycznych wydarzeniach z roku 2007.
Twórcy postanowili opowiedzieæ historiê Claudiu Crulica – rumuñskiego
wiêŸnia, który zmar³ w wyniku czteromiesiêcznej g³odówki prowadzonej
w krakowskim areszcie. Oskar¿ony o kradzie¿ mê¿czyzna protestowa³
przeciwko w¹tpliwym przes³ankom zatrzymania. Aby zwróciæ uwagê na
swoj¹ krzywdê, rozpocz¹³ strajk g³odowy, który doprowadzi³ go do œmierci
na oczach spo³eczeñstwa. Przypomnienie bulwersuj¹cej historii
z pierwszych stron gazet stanowi³o wy³¹cznie punkt wyjœcia. Postaæ
rumuñskiego mê¿czyzny zosta³a potraktowana jako uniwersalny symbol
buntu, straceñczej walki jednostki z systemem i niemo¿liwej do
zaspokojenia ¿¹dzy wolnoœci. Niezwyk³oœæ historii Crulica znalaz³a swoje
odzwierciedlenie w nowatorstwie filmowej formy. „Droga na drug¹ stronê”
jest po³¹czeniem animacji, dokumentu i fikcji.

Muzeum Czêstochowskie
harmonogram wystaw

Muzeum Czêstochowskie
harmonogram wystaw

Wystawy sta³e:
Ratusz
Dzieje Miasta Czêstochowy – sta³a wystawa historyczna
Czêstochowianie. Mieszkañcy miasta na fotografii w latach 1845 – 1918
Kweclich, Sêtowski, Michalik, Bulik... – kolekcja obrazów wspó³czesnych
malarzy czêstochowskich
Spacer po dawnej i wspó³czesnej Czêstochowie – stare i nowe fotografie
miasta na wie¿y ratuszowej
Rezerwat Archeologiczny
Z mroku dziejów – kultura ³u¿ycka
Cmentarzysko kultury ³u¿yckiej zachowane „in situ”
Galeria Malarstwa i RzeŸby
Sztuka okresu M³odej Polski
Sztuka Czêstochowy XIX i 1. po³owy XX wieku
Polska sztuka nowoczesna i awangardowa
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poœwiatowskiej
Sta³a ekspozycja poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci literackiej wybitnej
polskiej poetki
Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza
Sta³a wystawa prezentuj¹ca historiê górnictwa rud ¿elaza
Ratusz
Piêkno królowa³o...Iwo Gall, artysta teatru.
Gabinet Wybitnych Czêstochowian
Monety NBP ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego
Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej – kolekcja Mieczys³wa Solarika
wystawa przygotowana z okazji 50-lecia czêstochowskiego oddzia³u
Polskiego Towarzystawa Numizmatycznego
Gin¹ce zawody – wystawa ze zbiorów w³asnych
Ego sum, qui sum – wystawa wspó³organizowana ze Stowarzyszeniem
„YAVA” w Czêstochowie

Galeria Dobrej Sztuki
Klimaty Czêstochowy – pokonkursowa wystawa fotograficzna
Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych
– wystawa wspó³organizowana z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
Malarstwo Jerzego Pogorzelskiego
Wyniesione z magazynu...malarstwo i rzeŸba ludowa
ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego
Doroczna i Konkursowa Wystawa Plastyków Stowarzyszenia
im. J. Dudy-Gracza w Czêstochowie (od 4 grudnia 2012)
Zagroda W³oœciañska
W domu tkaczki – wystawa ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego
Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanis³awa Staszica
Incident 2 – wystawa wspó³organizowana z AJD w Czêstochowie
4 alternatywy – wystawa wspó³organizowana z AJD w Czêstochowie
(od 16 listopada 2012)
Rezerwat Archeologiczny
Wystawa upamiêtniaj¹ca 50-lecie badañ archeologicznych
Muzeum Czêstochowskiego w Czêstochowie – Rakowie
Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i XX wieku
Wycinanki niezaplanowane. V Konkurs Sztuki Ludowej
Willa Genera³a
Czytaj – „Kolekcja" Natalii Wiœniewskiej
Mój wybór – Adam Szwarc (od 17 listopada)
Disaster – Marta Frej

