Kontakt: telefon: 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 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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Wystawy sta³e:

Ratusz
Gabinet Wybitnych Czêstochowian w Ratuszu
Piêkno królowa³o... Iwo Gall, artysta teatru
Stra¿nik miasta œwiate³ – malarstwo Tomasza Sêtowskiego
Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej. Medale z kolekcji Mieczys³awa Solarika
Powstanie Styczniowe 1863-64 – od 22 stycznia
Galeria „Poddasze” w Ratuszu
Gin¹ce zawody – wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych
Wyniesione z magazynu... malarstwo i rzeŸba ludowa
ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego

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 XIX i I po³. XX wieku
Sztuka okresu M³odej Polski
Sztuka Czêstochowy XIX i 1. po³owy XX wieku
Polska sztuka nowoczesna i awangardowa

Galeria Dobrej Sztuki
8. Triennale Grafiki Polskiej. Katowice 2012 – od 18 stycznia
Postaci i miejsca – malarstwo Roberta Bubla – od 18 stycznia
XXXI Doroczna i Konkursowa Wystawa cz³onków
Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza w Czêstochowie
Zagroda W³oœciañska
W domu tkaczki – wystawa etnograficzna o charakterze edukacyjnym ze zbiorów w³asnych

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poœwiatowskiej
Ekspozycja poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci literackiej wybitnej
polskiej poetki

Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanis³awa Staszica
Darz Bór! - wystawa o tematyce ³owieckiej – od lutego

Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza
Wystawa prezentuj¹ca historiê górnictwa rud ¿elaza

Rezerwat Archeologiczny
Wystawa upamiêtniaj¹ca 50-lecie badañ archeologicznych Muzeum Czêstochowskiego
w Czêstochowie – Rakowie
Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i I po³. XX wieku
zmiana ekspozycji
Willa Genera³a
Mental disorder 1996 wystawa Monstfur – od 4 stycznia
Kad³ubki wystawa Renaty Banaœ-Kieca – od 25 stycznia

„Stra¿nik miasta œwiate³”
malarstwo
Tomasza Sêtowskiego
16 grudnia 2012 (niedziela) – otwarcie wystawy „Malarstwo Tomasza
Sêtowskiego”. Tomasz "Senti" Sêtowski, polski plastyk, urodzony
w Czêstochowie, absolwent IV LO im. H. Sienkiewicza w Czêstochowie (matura
1980), nastêpnie czêstochowskiej WSP.
Autor prac pokazywanych na wystawach zbiorowych (m.in. „Surrealiœci polscy”,
Triennale „Sacrum”) i indywidualnych w polskich oraz zagranicznych galeriach,
m.in. Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i Anny Kareñskiej w Poznaniu,
Stricoff Fine Art Ltd. i InterArt w Nowym Jorku; przedstawianych na ³amach
czasopism, m.in. w miesiêczniku "Fantastyka".
Jego dzie³a znajduj¹ siê w kolekcjach Teresy ¯ylis-Gary i Bogus³awa
Kaczyñskiego, jedno z nich zdobi³o ok³adkê ksi¹¿ki Waldemara £ysiaka
"Statek".
Jest zaliczany do twórców nurtu zwanego "realizmem magicznym".
Maluje tradycyjn¹ metod¹: olej na p³ótnie, w ostatnich latach prezentowa³
jednak tak¿e grafiki powsta³e w oparciu o obrazy olejne, jednak stanowi¹ce
osobn¹, ciekaw¹ interpretacjê danego tematu. Ponadto prezentuje wykonywane
okazjonalnie rzeŸby.
Muzeum WyobraŸni - to jego galeria autorska znajduj¹ca siê w Czêstochowie.
Poprzez swoje obrazy wprowadza swoich odbiorców, promotorów i kuratorów
sztuki w baœniow¹ opowieœæ, w której rzeczywistoœæ miesza siê z fikcj¹, przez co
w mgnieniu oka artystê og³oszono jednym z najbardziej oryginalnych
i najzdolniejszych malarzy m³odego pokolenia, któremu uda³o siê stworzyæ
w³asny, niepowtarzalny i rozpoznawalny styl.
W swoim bajkowym œwiecie czêsto wciela siê w postaæ czarodzieja,
a ulubionym bohaterom literackim nadaje nowy wizerunek, dziêki czemu
czekaj¹ go jeszcze d³u¿sze wyprawy…, po przes³anych depeszach z wyrazami
uznania przez nowojorsk¹ galeriê Stritcoff Fine Art i InterArt Gallery, Sêtowski
rusza na podbój Ameryki, gdzie prezentuje swe p³ótna na najwiêkszych
na œwiecie targach sztuki w Nowym Jorku pod szyldem "Muzeum WyobraŸni".
W 2000 r. otrzyma³ tytu³ "Artysta XX wieku", dziewiêæ lat póŸniej odebra³
nagrodê "Prezydenta Miasta Czêstochowy" i "Ministra Kultury". W 2003 wyda³
album "Muzeum WyobraŸni" nak³adem Muza SA, trzy lata wczeœniej ukaza³ siê
album "Teatr Magiczny" nak³adem tego samego wydawnictwa.
Tomasz Sêtowski prezentowa³ swoje prace na oko³o 60 wystawach
indywidualnych w kraju i za granic¹.
/Agata Kolasiñska, www.setowski.com/

8. Triennale Grafiki Polskiej
Katowice 2012
Galeria Dobrej Sztuki
18 stycznia (pi¹tek), g. 18.00 – wernisa¿ wystawy
Kolejna edycja ogólnopolskiej wystawy o charakterze konkursowym, prezentuje
najciekawsze prace wybitnych polskich artystów grafików powsta³e w ci¹gu
ostatnich trzech lat, tworz¹ca najpe³niejszy i najbardziej aktualny obraz tej
dziedziny w naszym kraju. Triennale Grafiki Polskiej jest od lat najwiêkszym
spotkaniem artystów zajmuj¹cych siê t¹ dyscyplin¹ sztuki, jak te¿ wystaw¹
promuj¹c¹ polsk¹ sztukê na œwiecie. Prezentowane na wystawie prace w ramach
Triennale Grafiki Polskiej pokazuj¹, chocia¿ na przyk³adzie polskich artystów,
rezerwuar mo¿liwoœci i status quo tej dyscypliny. Si³¹ rzeczy ujawnia siê w nich

Tomasz Barczyk Jak ugryŸæ milion?
Justyna Warchala Konstelacja-I

Ma³gorzata Józefowicz
To nie my, to nie tu

panuj¹ca w sztuce wieloœæ kierunków od tendencji minimalistycznych, poprzez
zainteresowania sztuk¹ skupion¹ na problematyce spo³ecznej, do ró¿norakich
trawestacji pop-artu, widoczna jest tak¿e w grafice. Wystawa w ka¿dej swojej edycji
prezentowa³a najwa¿niejsze zjawiska i zachodz¹ce aktualnie zmiany na arenie sztuki
œwiatowej. W tym roku organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e wystawa bêdzie oparta o problem
gwa³townego rozwoju technologii cyfrowych we wspó³czesnej grafice. To zderzenie,
którego pocz¹tki obserwowano od kilku lat wejdzie w fazê starcia dwóch œwiatów
opartych na odmiennym sposobie budowania i ekspresji obrazu.
Spoœród 678 prac przys³anych na tegoroczn¹ edycjê konkursu przez 277 autorów, jury
zakwalifikowa³o do wystawy 121 prac 89 artystów.
Kurator: prof. Adam Romaniuk
/www.bwa.katowice.pl/

Tomasz Daniec Bilderberg
El¿bieta Gawlikowska-£abêdzka BNB-V

Dariusz Syrkowski Adam

Agata Gertchen Unbridled

Warsztaty odbywaæ siê bêd¹ w 3 grupach wiekowych:

Sladami Krzysztofa Kolumba
Ferie w Multicentrum „ZODIAK”
11.02. – 22.02.2013 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejn¹ edycjê ferii
w Multicentrum „ZODIAK”. Tegoroczne warsztaty odbywaæ siê bêd¹ od 11 do
22 lutego 2013 r. W trakcie ich trwania uczestnicy zajêæ bêd¹ pod¹¿aæ
„Œladami Krzysztofa Kolumba”.
Podczas zimowych warsztatów ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Mi³oœnicy
zajêæ plastycznych bêd¹ mogli pokazaæ swoje zdolnoœci na warsztatach
ze sztuki, gdzie oprócz zajêæ w programach graficznych bêd¹ czeka³y na nich
zadania manualne, takie jak tworzenie ilustracji do ksi¹¿ki czy klejenie
indiañskich pióropuszy. Dla umys³ów œcis³ych bêd¹ przygotowane zestawy
fascynuj¹cych doœwiadczeñ z zastosowaniem kompasu oraz Prawa
Archimedesa. Tak¿e ci ze zmys³em technicznym bêd¹ mogli rozwin¹æ swoje
zainteresowania, gdy¿ na warsztatach z klockami K’next, zbudujemy ¿aglowiec
Santa Maria.
Na ferie w „ZODIAKU” zapraszamy uczestników indywidualnych
od 7 do 16 roku ¿ycia oraz grupy zorganizowane maksymalnie 16-osobowe.
Czas trwania zajêæ to 1,5 h. Udzia³ w warsztatach jest mo¿liwy po wczeœniejszej
rezerwacji telefonicznej pod numerem :
Multicentrum „ZODIAK”: 504 757 598. Koszt 1 lekcji warsztatowej
dla osoby indywidualnej to 4 z³, natomiast dla grupy (maks. 16 osób) to 50 z³.
W „ZODIAKU” obowi¹zuje obuwie zmienne.

I grupa 7 - 9 lat
II grupa 10 - 13 lat
III grupa 14 - 16 lat
wed³ug przedstawionego harmonogramu:

Poniedzia³ek 11.02., 18.02.2013 r.

„Przygotowanie do wyprawy do Indii”
Uczestnicy poniedzia³kowych zajêæ w programach graficznych stworz¹ swoj¹ w³asn¹
mapê. Dowiedz¹ siê, jak powinna wygl¹daæ i z jakich sk³adaæ siê elementów.
Na warsztatach technicznych zbuduj¹ natomiast ¿aglowiec Santa Maria.
11.00 - 12.30 gr. I (7 - 9 lat)
13.30 - 15.00 gr. II (10 - 13 lat)
16.00 - 17.30 gr. III (14 - 16 lat)

Wtorek 12.02., 19.02.2013 r.

„Wielka podró¿ przez Ocean”
Jak zbudowaæ ³ódŸ z papieru?, Kim by³ Archimedes?, Dlaczego statki unosz¹ siê
na wodzie? Na te i inne pytania odpowiemy podczas wtorkowych warsztatów.
09.00 - 10.30 gr. II (10 - 13 lat)
12.00 - 13.30 gr. III (14 - 16 lat)

Œroda 13.02., 20.02.2013 r.

„¯ycie na statku”
Podczas zajêæ przeniesiemy siê na pok³ad statku Santa Maria. Dowiemy siê, jak
wygl¹da³o ¿ycie na statku, „wyœlemy” list w butelce, poznamy wêz³y oraz sprawdzimy,
jak dzia³a i do czego s³u¿y kompas.
09.00 - 10.30 gr. I (7 - 9 lat)
12.00 - 13.30 gr. II (10 - 13 lat)

Czwartek 14.02., 21.02.2013 r.

„Such¹ stop¹”
M³odzi podró¿nicy zbadaj¹ l¹dy odkryte przez dzieln¹ za³ogê Krzysztofa Kolumba. Poznaj¹
tak¿e ich tubylcz¹ ludnoœæ, stworz¹ indiañskie pióropusze oraz zbuduj¹ z klocków K’next
w³asn¹ osadê.
09.00 - 10.30 gr. III (14 - 16 lat)
12.00 - 13.30 gr. I (7 - 9 lat)

Pi¹tek 15.02., 22.02.2013 r.

„Morskie opowieœci”
W trakcie zajêæ stworzymy ilustracje do ksi¹¿ki pt.: „Œladami Krzysztofa Kolumba”.
Dowiemy siê równie¿, co to jest wiatr, jak siê go bada, oraz sprawdzimy doœwiadczalnie
wykorzystanie jego si³y w ³odziach ¿aglowych.
09.00 - 10.30 gr. II (10 - 13 lat)
12.00 - 13.30 gr. III (14 - 16 lat)

150. rocznica Powstania Styczniowego
Promocja ksi¹¿ki Jana Szuberta
"Pamiêtnik czêstochowianina – powstañca
styczniowego"
Utrata niepodleg³oœci jest dzisiaj dla nas – wolnych Polaków – jedynie
odleg³¹ histori¹. Kojarzy nam siê ze zrywami narodowymi, z rusyfikacj¹
i germanizacj¹, z tym, ¿e Polski nie by³o na mapie Europy... Przede wszystkim
jednak trzeba pamiêtaæ o bohaterskich czynach i ludziach, którzy przelewali
krew, by ojczyznê sw¹ uczyniæ niepodleg³¹.
W roku bie¿¹cym przypada jak¿e wa¿na rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego – najwiêkszego polskiego powstania narodowego przeciwko
Imperium Rosyjskiemu, og³oszonego 22 stycznia 1863 roku w Warszawie przez
Tymczasowy Rz¹d Narodowy, zakoñczonego jesieni¹ 1864 roku.
Z tej okazji Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³ w Czêstochowie,
Muzeum Czêstochowskie i Instytut Historii Akademii im. Jana D³ugosza
w Czêstochowie, przy wspó³udziale Zak³adu Historii Powszechnej Pañstwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Paw³a Tyczyny w Humaniu na Ukrainie
zorganizowa³o konferencjê pod has³em "Powstanie styczniowe w regionie
czêstochowskim i w województwie kaliskim (1863–1864)". Dwupanelowe
wyk³ady rozpoczn¹ siê 22 stycznia 2013 roku o godz. 10.00. Integraln¹ czêœci¹
konferencji jest otwarcie wystawy poœwiêconej Powstaniu Styczniowemu,
zaplanowane na godz. 12.00. Na ekspozycji przygotowanej przez Dzia³ Historii
Muzeum Czêstochowskiego pokazane zostan¹ dokumenty, ryciny, fotografie,
wyroby artystyczno-rzemieœlnicze i militaria pochodz¹cych ze zbiorów Muzeum
Czêstochowskiego oraz z szeregu instytucji pañstwowych, jak i kolekcji
prywatnych. Patronat medialny nad konferencj¹ objê³y TVP HISTORIA oraz
portale internetowe: HISTORIA.ORG.PL i wCzestochowie.pl.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w ramach konferencji promowana bêdzie
publikacja wydana przez Muzeum Czêstochowskie we wspó³pracy z Archiwum
Pañstwowym w Czêstochowie, zatytu³owana "Pamiêtnik czêstochowianina –
powstañca styczniowego". Autorem pamiêtnika jest Jan Szubert (1843–1937),
urodzony w Czêstochowie w 1843 roku, w 1937 roku pochowany na cmentarzu
œw. Rocha w Czêstochowie. Losy tego niezwyk³ego Polaka – gor¹cego patrioty –
przypominaj¹ o bohaterstwie tych, którym przysz³o ¿yæ w trudnych latach
zaborów. Jan Szubert ukoñczy³ w 1856 roku szko³ê miejsk¹, nastêpnie uczy³ siê
malarstwa w warsztacie Józefa Urbañskiego, gdzie w 1861 roku zosta³
„wyzwolony” na czeladnika malarza œwieckiego. Wprowadzony do konspiracji
w 1862 roku przez paulina o. Bonawenturê Gawe³czyka i dr. Juliana Kalinkê,
w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wyszed³ do powstania. Walczy³
w po³udniowo-wschodniej Polsce w okolicach Czêstochowy, Kielc i Piotrkowa.
Aresztowany 24 grudnia 1863 roku, wiêziony w Piotrkowie.

.
Za udzia³ w powstaniu zosta³ skazany na 3 lata rot aresztanckich, a nastêpnie na
wieczne osiedlenie na Syberii. Jesieni¹ 1871 roku jego matka wyjedna³a u cara
Aleksandra II Akt £aski dla syna. 14 wrzeœnia 1872 roku Jan po trudnej podró¿y dotar³
do Czêstochowy...
Pozostaj¹c w temacie 150. rocznicy Powstania Styczniowego, Muzeum
Czêstochowskie zaprasza tak¿e na kolejne ze spotkañ wspó³organizowanych
z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Oddzia³ w Czêstochowie.
15 stycznia br. o godz. 17.00 w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poœwiatowskiej referat
wyg³osi dr hab. prof. Akademii im. Jana D³ugosza Ireneusz Sikora. Temat spotkania:
"Je¿eli ja nie opowiem,nikt nigdy wiedzieæ nie bêdzie. Rok 1863 w epistolografii Elizy
Orzeszkowej".
Serdecznie zapraszamy!
/K. Jezierska/

fot. ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

POSTACI I MIEJSCA
Robert Bubel
malarstwo
Galeria Dobrej Sztuki
18 stycznia (pi¹tek), g.17.00 – wernisa¿ wystawy „Postaci
i miejsca – malarstwo Roberta Bubla”
Wystawa prezentuj¹ca twórczoœæ urodzonego w 1968 r.
w Czêstochowie artysty plastyka.
Robert Bubel jest absolwentem VII LO im. M. Kopernika
w Czêstochowie. Studiowa³ malarstwo na ASP w Krakowie,
dyplom w pracowni prof. Z. Grzybowskiego uzyska³ w 1997 r.
Uprawia malarstwo, rysunek i techniki pokrewne. Aktualnie
pracuje nad cyklami „Opisywanie Œwiata” oraz „Postaci miejsca”.
Ostatnie wystawy: czerwiec 2009 – „Narracje, Galeria „Moho”,
Kraków, grudzieñ 2009 – „Art &Go”, wystawa grupowa w Aleph
Gallery, Ciudad Real, Hiszpania, wrzesieñ 2010 – „Akt”, Galeria
„Barwoteka”, Kraków, grudzieñ 2011 – „Elementy. Labirynt.”,
Centrum Sztuki Wspó³czesnej „Solvay”, Kraków.
Artysta od kilku lat konsekwentnie tworzy cykl obrazów
abstrakcyjnych, operuj¹c w¹sk¹ gam¹ barw (czerñ, biel, szaroœæ).
Ekspozycja bêdzie pierwszym pokazem twórczoœci artysty
w rodzinnym mieœcie.Wystawa malarstwa Roberta Bubla
w Muzeum Czêstochowskim prezentowaæ bêdzie ok. 40
najnowszych prac artysty.

Robert Bubel, Równowaga

Moja aktualna refleksja o w³asnym malarstwie rozpiêta jest miêdzy dwoma
wa¿nymi punktami. Pierwszym jest zdanie przypisywane Maurice Dennis’owi:
„Obraz, to powierzchnia p³aska pokryta plamami barwnymi w okreœlonym
porz¹dku”. Drugim zaœ przekonanie, ¿e malowanie obrazów jest przede wszystkim
ekspresj¹ osobowoœci.
Nie s¹dzê, ¿eby w poszukiwaniu piêkna, czy idealnego obrazu, czy wysokiej sztuki,
czy jakiejkolwiek innej obiektywnoœci, na co czêsto powo³uj¹ siê malarze, mo¿liwa
by³a ucieczka od subiektywnoœci malarskiego przekazu. Obraz zawsze bêdzie moim
kosmosem, moim ³adem - tym w³aœnie porz¹dkiem plam ustanowionym zawsze
arbitralnie przez malarza. Taka mo¿liwoœæ kreacji jest poci¹gaj¹ca i ³echce
pró¿noœæ, ale niesie te¿ oczywiste ryzyko braku zrozumienia, czy wrêcz odrzucenia
przez odbiorców. W koñcu, nie ka¿demu konstrukcja œwiata pokazywana na
p³ótnach we fragmentach, czy wyrywkowych aspektach musi siê podobaæ.
Wyra¿anie w³asnego zdania zawsze jednak jest ryzykowne. Ale na tej grze opiera siê
szukanie porozumienia i komunikacja spo³eczna. A ja nie znam pe³niejszego
sposobu na ekspresjê w³asnych refleksji o rzeczywistoœci, ni¿ malowanie obrazów.
/Robert Bubel/

CENTRUM PROMOCJI M£ODYCH

CENTRUM PROMOCJI M£ODYCH

4 stycznia 2013 – „Mental disorder 1996” wernisa¿ wystawy Monstfur – g. 19.00
Monstfur to twórcy zwi¹zani ze street artem, ale coraz wyraŸniej obecni tak¿e w obiegu
galeryjnym. Powoli staj¹ siê oni jedn¹ z najwa¿niejszych artystycznych wizytówek
Czêstochowy. Konsekwentnie trzymaj¹ siê techniki szablonu, lecz nieustannie zaskakuj¹
tym, jak wiele mo¿na opowiedzieæ przez konsekwentne powtórzenia i w³aœciwy rytm. Wci¹¿
te¿ interesuj¹ siê g³ównie tym, co na marginesie, poza horyzontem zdarzeñ. Lubi¹ miejsca,
gdzie czas siê zatrzyma³ i maj¹ s³aboœæ do u¿ytkowej estetyki PRL-u. Pytany o najnowsz¹
wystawê „Mental disorder 1996”, Monstfur odpowiada cytatem z Wikipedii: Rozpatrywanie
muzyki metalowej w kategoriach tradycyjnej estetyki jest bardzo trudne i zwodnicze.
Twórcy metalowi, poza wczesnym okresem i czasem hair metal, nie dbali o piêkno swej
muzyki, przynajmniej w szeroko przyjêtym tego s³owa znaczeniu. Bardziej interesuj¹cym
by³o dla nich wytworzenie odpowiedniego nastroju, zgodnoœæ ze standardem i wykonawcza
precyzja. Specyfika metalu, a zw³aszcza ekstremalnych jego odmian, powoduje wiele
nieporozumieñ. Zarówno muzykom jak i ich fanom czêsto przypisywany jest satanizm, przy
czym zwykle oskar¿enia takie wynikaj¹ ze stereotypów istniej¹cych w spo³eczeñstwie a nie
z analizy twórczoœci zespo³u.
Jednym s³owem, zaczynamy nowy rok w Centrum Promocji M³odych od du¿ego
wydarzenia.

20 stycznia 2013 – Bajki Rozrabiajki
Warsztaty kreatywnych dzia³añ dla dzieci i rodziców – g.10.00–13.00
Zima, mróz, s³oñce szybciutko chowa siê w swoim bezpiecznym schronieniu za horyzontem.
Po œwiecie kr¹¿y Królowa Œniegu i rozrzuca niebezpiecznie okruchy diabelskiego zwierciad³a.
Dzieci jednak nic sobie z tego nie robi¹. Chcia³yby tylko jeŸdziæ na sankach, rzucaæ siê œniegiem
i lepiæ ba³wany. Gdy rodzice s¹ z nimi, nic nie jest niemo¿liwe: dzieñ mo¿e trwaæ dwa razy d³u¿ej,
a œwiat bajek mo¿e byæ na wyci¹gniêcie rêki. Dzieci ustalaj¹ tu zasady, bo zabawa to najfajniejszy
sposób spêdzania czasu.
Centrum Promocji M³odych zaprasza najm³odszych wraz z rodzicami na zimow¹ edycjê Bajek
Rozrabiajek. Podczas warsztatów otworzymy worek z kreatywnymi pomys³ami na to, jak spêdzaæ
czas z dzieæmi i nad¹¿aæ za ich zach³ann¹ potrzeb¹ wci¹¿ nowych atrakcji.
Zapraszamy do królestwa plastyki, muzyki, teatru i niczym nieograniczonej wyobraŸni.

12 stycznia 2013 – Wymiana ksi¹¿ki – g. 11.00–14.00
Noworoczna ods³ona crossbookingu w Centrum Promocji M³odych. Znów zapraszamy
na akcjê, podczas której prosta wymiana ksi¹¿kami staje siê okazj¹ do polowañ
na ulubione tytu³y, pretekstem do porz¹dków w ksiêgozbiorze i niecodziennego spotkania
z innymi uzale¿nionymi od czytania. Zasady pozostaj¹ takie same, jak w poprzednich
edycjach: wynosisz do domu tyle ksi¹¿ek, ile wczeœniej przynios³eœ. Niewa¿na jest tu
obiektywna, rynkowa cena danego tytu³u. Dzielimy siê ideami, a nie towarami.
Akcja odbywa siê pod has³em „Po_czytaj!”, podtrzymuj¹cym ideê czêstochowskiego
Festiwalu Dekonstrukcji S³owa.

24 stycznia 2013 – Wymiana ciucha – g. 18.00–20.00
Centrum Promocji M³odych w³¹cza siê w akcjê, która ju¿ od pewnego czasu kr¹¿y po ca³ej
Czêstochowie. W styczniu kultowa „wymiana ciucha” odbêdzie siê w Willi Genera³a. Zatem jeœli
twoja szafa pêka w szwach i wymaga pilnego wietrzenia... znajdujesz w niej zapomniane
i niechciane rzeczy zakupione pod wp³ywem impulsu, które za³o¿y³aœ/eœ na siebie raz w ¿yciu
b¹dŸ nigdy... daj im drug¹ szansê, pozwól odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem! Na pewno jest
na œwiecie ktoœ, kto je chêtnie przygarnie i bêdzie nosi³ z dum¹.
Moda jako pretekst do spotkania siê.

15 stycznia 2013 – Œmieræ sztuki. Æwiczenia z estetyki:
Odliczanie do nieskoñczonoœci. - g. 18.00
Tym razem Centrum Promocji M³odych zaprasza na dyskusjê o jednym z bardziej
niezwyk³ych projektów polskiej sztuki wspó³czesnej. Przez czterdzieœci lat Roman Opa³ka
ka¿dego dnia fotografowa³ siê i notowa³ kolejne cyfry, wci¹¿ rozjaœnian¹ barw¹, na p³ótnie.
Konsekwentnie, z maniakalnym wrêcz uporem tworzy³ nastêpne „odliczane” obrazy,
wychodz¹c od czerni, poprzez szaroœæ, a¿ po biel.
Podczas æwiczeñ z estetyki spróbujemy uchwyciæ fenomen jego twórczoœci. Odpowiedzieæ
na pytanie, jak tak trudnej i nieoczywistej sztuce uda³o siê wedrzeæ na salony i w jaki
sposób sam Roman Opa³ka jeszcze za ¿ycia sta³ siê ikon¹ polskiej sztuki. Czy kluczem by³o
unikanie prowokacji i skandalu, czy mo¿e w³aœnie odpowiednie nimi ¿onglowanie.
18 stycznia 2013 – Koncert zespo³u Stride Ahead – g. 19.00
W styczniowy wieczór Centrum Promocji M³odych zaprasza na muzyczn¹ grza³kê, czyli
na koncert m³odego czêstochowskiego zespo³u Stride Ahead. Ich muzyka to melodyjny
hardcore inspirowany kapelami takimi jak Rise Against, Ignite, Bad Religion czy te¿ Strike
Anywhere. Tekstowo m³odzi twórcy kr¹¿¹ wokó³ tematyki polityczno-socjalnej.
We wrzeœniu 2012 kapela opublikowa³a kilka darmowych utworów ze swojego
debiutanckiego demo Ep, zatytu³owanego „Lionheart”.

Warsztaty dla dzieci do 7 lat. Wstêp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres: a.florczyk@muzeumczestochowa.pl
Prosimy podaæ imiê, nazwisko i wiek dziecka.
Warsztaty poprowadz¹ Aleksandra Florczyk i Daria Tr¹bska.

25 stycznia 2013 – "Kad³ubki" wernisa¿ wystawy Renaty Banaœ-Kieca – g. 19.00
Centrum Promocji M³odych zaprasza na wystawê ma³ych form rzeŸbiarskich inspirowanych
motywem kobiecego cia³a. Sama autorka tak opowiada o swoich pracach: Cz³owiek, postaæ,
cia³o, szczególnie kobiety to temat, który zajmowa³ mnie od dawna. To taka mo¿na rzec,
fascynacja. Motyw przetwarzany wielokrotnie: w rysunku, malarstwie, grafice. Teraz przyszed³
czas na formê przestrzenn¹, próbê po³¹czenia ulubionego tematu z ukochanym materia³em –
glin¹. Ukochanym, bo subtelny i wra¿liwy, chêtnie przyjmuje ka¿dy dotyk, a jednoczeœnie
obna¿a ka¿de potkniêcie. Tak powsta³y moje k a d ³ u b k i – rzeŸby, formy ceramiczne? Z jednej
strony podobne, z drugiej ró¿norodne poprzez kolor glazury; trochê studyjne, bo widaæ, ¿e to
postaæ, a jednoczeœnie niedos³owne, bo ka¿dej czegoœ tam brak... jak ka¿demu...
Renata Banaœ-Kieca jest absolwentk¹ Wydzia³u Ceramiki i Szk³a Akademii Sztuk Piêknych
we Wroc³awiu oraz Liceum Plastycznego w Czêstochowie, gdzie od 2006 roku pracuje jako
nauczyciel rzeŸby i ceramiki.

