
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 
zaprasza na 

Pastwisko wyobraźni  

14. warsztaty edukacji muzealnej  

Bardzo rzeczowa rozmowa 

poniedziałek, 9 kwietnia 2018r., 10.00-15.00 

Współorganizacja: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu  

Patronat: Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich 

 

Pretekstem do naszego kolejnego edukatorskiego spotkania i działań warsztatowych jest 

wystawa (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy. Spróbujemy znaleźć 

wspólnie odpowiedzi m.in. na pytania: Jak patrzeć na rzecz, by widzieć więcej? Co rzecz 

mówi do nas i o nas? Jak uczyć rozmowy z rzeczą? Jak tworzyć na wystawie sytuacje 

pozwalające lepiej dostrzegać i rozumieć kontekst rzeczy? Jak inspirować do kreatywności w 

związku z rzeczą?  

 

Program:  

 9.00-10.00 Recepcja uczestników w holu głównego budynku Arsenał, Wały gen. 

Sikorskiego 19, czynny sklepik z wydawnictwami 

 10.00-11.00 (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy - spotkanie 

z autorkami wystawy: Hanną Łopatyńską i Grażyną Szelągowską; 

 11.00-12.15 Pewne rzeczy mieć na pieczy - warsztaty muzealnicze, prow. Marta 

Domachowska (MET) w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas udziału w 

projekcie Laboratorium Muzeum. Uczestnicy warsztatów proszeni są o przywiezienie 

po jednym przedmiocie, który stanowi dla nich szczególną wartość. Może być to rzecz 

codziennego użytku, bez której trudno się obejść lub przedmiot zupełnie nieużyteczny, 

o wartości sentymentalnej. Ważne, by miał znaczenie dla konkretnej osoby.  

 12.15-12.35 przerwa kawowa 

 12.35-14.00 Zawody starego Torunia - prezentacja projektu szkolnego oraz Cynowy 

kubek. Zabawa w konwisarza - działanie warsztatowe (warto zabrać ubranie 

ochronne!), prow. Mariola Klimek-Sugalska i Anna Drozdecka SP 18 w Toruniu;  

 14.00-14.30 krótkie prezentacje doświadczeń uczestników (10 min.) z tworzenia 

sytuacji sprzyjających rozmowie z eksponatem. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 

czynnego udziału.  

 14.30-15.00 dyskusja, wnioski. Prosimy także o przemyślenie oraz propozycje 

tematów i miejsc kolejnych edycji Pastwiska wyobraźni. 

          Serdecznie zapraszamy  

Maria Pokrzywnicka 

 

Kontakt:  

tel.: 56 622 89 43; e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 marca 2018 r. tylko w formie mejlowej.  

Liczba miejsc ograniczona.  

 

Informacja o wystawie: 
(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy.  

Wystawa w MET, Arsenał, grudzień 2017 – maj 2018 
Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują przed 

unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokazuje, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest 

wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma 

skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w 

potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne. 

Autorki scenariusza i kuratorki wystawy: Hanna M. Łopatyńska, Grażyna Szelągowska. Oprawa graficzna: 

Matylda Mazur-Wasylkowska. 
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