
UWOLNIĆ PROJEKT

Projekt dofi nansowany i realizowany ze środków  Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KOLBERG PROMESA 2014

Organizator: Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie

Wspłorganizator: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

Partner: AZE design

Cele projektu:

Przywrócenie ludowym wytworom rzemieślniczym „drugiego życia” poprzez opracowanie 

współczesnych wzorów 5 przedmiotów – wytworów rzemieślnicznych  i rękodzielniczych

znajdujących się w zbiorach PME. 

5 przedmiotów ze zbiorów Muzeum uzyska swoje współczesne odpowiedniki.

Udostępnienie dokumentacji wykonawczej w Internecie na zasadach Wolnych Licencji

oraz włączenie do zbiorów i zaprezentowanie na wystawie w PME w Warszawie powstałych

w ramach projektu współczesnych odpowiedników i ich pełnej dokumentacji.

Upowszechnianie modelu produkcji zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jako alternatywy dla 

produkcji masowej, wzmocnienie więzi lokalnych - zainteresowany może zamówić produkt

u rzemieślnika z najbliższej okolicy.

Intensywne, twórcze działania edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców

Spotkania z Oskarem Kolbergiem

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

(biblioteka PME, czytelnia, wystawa „Czas świętowania”)

W programie:

Prezentacja sylwetki, dorobku i ciekawostek z życia Oskara Kolberga wśród zbiorów biblioteki PME 

Możliwość obejrzenia bibliotecznych „białych kruków” – pierwszych wydań dzieł Kolberga

z Archiwum Naukowego PME 

Prezentacja instrumentów ludowych ze zbiorów PME i strony internetowej www.instrumentyludowe.pl 

Zwiedzanie wystawy „Czas świętowania”, zwłaszcza części poświęconej instrumentom ludowym

z czasów Chopina i Kolberga 

Oskar Kolberg’s Folk Lore Festival

będzie jedynym międzynarodowym festiwalem

organizowanym w ramach obchodów roku KOLBERGA

Organizator: Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „NUMINOSUM”

Wydarzenia w Państwowym Muzeum Etnografi cznym w Warszawie w ramach Festiwalu:

26 września (piątek)

18:00 | Wykład Kolberg i jego dzieło 

19:00 | Projekcja fi lmu 

20:30-22:30 | Potańcówka oberkowa 

27 wrzesnia (sobota) 

10:00-12:00 | Warsztaty tańców węgierskich 

12:00-14:00 | Warsztaty tańców polskich 

14:00-16:00 | Warsztaty śpiewu białego 

SuperKOLBERG,

czyli poszukiwania skarbów z magazynów

Państwowego Muzeum Etnografi cznego w Warszawie

Cykl spotkań weekendowych dla dzieci w Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka

w Państwowym Muzeum Etnografi cznym w Warszawie.

Odkrywanie tajemnic zwykłych – niezwykłych przedmiotów, oglądanie fi lmów etnografi cznych,

starych fotografi i, opowieści etnografi czne o tym, jak zwykłe przedmioty stają się muzealiami

Edycja wiosenna

22 marca 2014

Wiosenna księga czarów. Interaktywna

gra edukacyjna na wystawach Muzeum.

26 kwietnia 2014

Zatańczmy piosenkę. Warsztaty muzyki ludowej.

24 maja 2014

Struktura Ula. Sekretne życie pszczół.

Edycja jesienna

Wrzesień 2014

Dziecko w składzie ceramiki.

Zaproszenie do magazynów.

Październik 2014

Wesele łowickie. A było to tak…

Listopad 2014

Historie kuchenne. Weki gadają.

Rok Kolberga
w Państwowym Muzeum Etnografi cznym w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

www.ethnomuseum.pl, www.podzielsiepolska.pl

rezerwacje:

22 696 53 80, e-mail: rezerwacje@ethnomuseum.pl

Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, www.ethnomuseum.pl, www.podzielsiepolska.pl

rezerwacje: 22 696 53 80, e-mail: rezerwacje@ethnomuseum.pl
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