
Pastwisko wyobraźni - ćwiczenia z empatii 

16. warsztaty edukacji muzealnej dla muzealników z woj. kujawsko-pomorskiego  

poniedziałek, 4 lutego 2019, godz. 10.00 -15.00 

Współorganizacja: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

Patronat: Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich 

 

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z województwa kujawsko-pomorskiego do wspólnego poszukiwania 

sposobów interpretacji wystawy, które kształtowałyby empatyczną relację widz-dzieło sztuki.  

Scenerią spotkania będzie wystawa Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść.  

 

PROGRAM 

 9.00 - 10.00 hol arsenału: recepcja gości, czynny muzealny sklepik  

 

 10.00 - 10.10  arsenał - wystawa Macierzyństwo…:  powitanie, prezentacja programu;  
 

 10.10 – 10.50 arsenał - oprowadzanie autorskie - Aleksandra Jarysz; 
 

 10.50 - 11.40 Sztuka jak się patrzy - Jak uczyć patrzenia na dzieło sztuki? Czy poezja, muzyka, 
stymulacja twórcza podczas zajęć w  muzeum sprzyja kształtowaniu empatii u młodego odbiorcy? 
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o treściach „wrażliwych” ukazywanych w dziełach sztuki - 
nagości, relacjach intymnych, trudnych uczuciach? - dyskusja przy kawie prow. Maria 
Pokrzywnicka;  

 

 11.40 – 11.50 Moja córka doula - opowie Wiktoria Blacharska, Muzeum Etnograficzne w 
Gdańsku-Oliwie;  

 

 11.50 - 12.10 warsztat kołysankowy - prow. Marta Domachowska 
 

 12.10 -13.10 warsztat tworzenia w przestrzeni wystawy sytuacji sprzyjających kształtowaniu 
empatycznych reakcji - prow. dr Olga Kwiatkowska; działanie plastyczne  - prow. Joanna Sójka; 

 

 13.10 -13.30 krótka wizyta w Saloniku Pani prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej u „matki-
założycielki” muzeum i orędowniczki funkcji oświatowej muzeów z okazji jubileuszu 60-lecia MET 
- prow. Maria Pokrzywnicka 

 

 13.30 -14.00 pawilon wystawowy – pauza rekreacyjna, poczęstunek;  
 

 14.00 – 14.20 sala widowiskowa Kolęda na każdy dzień według Ernesta Brylla widowisko 
poetyckie w wyk. Sceny Młodych Studio P z MDK w Toruniu w reż. Lucyny Sowińskiej; 

 

 14.20 - 15.00 komunikat JS nt. udziału w Konferencji w Warszawie, komunikaty uczestników; 
podsumowanie, propozycje kolejnych edycji Pastwiska wyobraźni.  

 
 
 
Zapraszamy do udziału, zgłoszenia do 25 stycznia 2019 r., liczba miejsc ograniczona do 30 osób, 
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział bezpłatny, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 
Kontakt: Maria Pokrzywnicka, Dział Edukacji, tel.: 56 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl 

mailto:edukacja@etnomuzeum.pl

