Zachwyćmy się tulipanami na wiosnę!
Zapraszamy na XII Wystawę Tulipanów, na której zaprezentujemy blisko 100 odmian tulipanów wyprodukowanych w polskich gospodarstwach
ogrodniczych.
Wystawie towarzyszy kiermasz kwiatowo-cebulowy obok Oranżerii oraz bogaty program wydarzeń dla odbiorców w każdym wieku.
UWAGA! W tym roku wszystkie warsztaty odbywają się w budynku Oficyny Kuchennej na dziedzińcu.
________________________________________________________________________
TERMIN: 14–15 marca 2020 r. wystawa: godz. 10.00–20.00 (ostatnie wejście: 19.30); kiermasz: godz. 10.00–17.00
MIEJSCE: Oranżeria (wystawa, wykłady, pokaz florystyczny), Oficyna Kuchenna (warsztaty)
WSTĘP:
•
•

na wystawę – obowiązuje bilet wstępu do parku (normalny 7 zł, ulgowy 4 zł, bilet „Muzeum za złotówkę” 1 zł dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat,
dzieci do lat 7 – bezpłatnie)
na warsztaty – koszt przy opisie poszczególnych warsztatów

REZERWACJA: na wybrane zajęcia obowiązuje rezerwacja (informacja w opisie)
DOSTĘPNOŚĆ: Oranżeria: dostęp dla osób poruszających się na wózkach, pętla indukcyjna podczas wykładów, wybrane wydarzenia tłumaczone na polski
język migowy

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Miejsce: Oranżeria
sobota, 14 marca
•

•
•
•

12.00–12.30 | „Tulipanowe mozaiki” – wykład
Prowadzenie: Agnieszka Krzymińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, sędzia
międzynarodowa sztuki florystycznej FLORINT)
12.30–13.00 | „Przechowywanie cebul, bulw i kłączy roślin ozdobnych” – wykład
Prowadzenie: Jadwiga Treder (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych)
14.00–15.00 | Pokaz florystyczny
Prowadzenie: Karolina Ładyżyńska-Skrzypek (mistrz florystyki, sędzia międzynarodowa sztuki florystycznej FLORINT) i Przyjaciele
16.00–16.30 | „Tulipany w ogrodzie i w wazonie” – wykład
Prowadzenie: Dariusz Sochacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin
Cebulowych)

niedziela, 15 marca
•

•
•

11.00–11.30 | „Tulipany w ogrodzie i w wazonie” – wykład
Prowadzenie: Dariusz Sochacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin
Cebulowych)
11.45–12.15 | „Czynniki wpływające na jakość pędzonych tulipanów” – wykład
Prowadzenie: Jadwiga Treder (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych)
12.30–13.00 | „Wirus pstrości tulipana – przepiękne zagrożenie” – wykład
Prowadzenie: Dariusz Sochacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin
Cebulowych)

Miejsce: Oficyna Kuchenna (WARSZTATY)
sobota, 14 marca
•

10.00–11.00 | „Tulipany w plecionce” – warsztaty florystyczne
Prowadzenie: Agnieszka Krzymińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, sędzia
międzynarodowy sztuki florystycznej FLORINT)
Dla kogo: dzieci
Koszt: bezpłatne, obowiązkowe zapisy (liczba miejsc ograniczona)

•

11.30–13.30 | „Marmurkowe tulipany” – malowanie techniką Ebru
Prowadzenie: Nihal Ture (Yunus Emre Enstitüsü)
Dla kogo: młodzież, dorośli
Koszt: bezpłatne, obowiązkowe zapisy (liczba miejsca ograniczona)

•

14.00–16.00 | „Zielnik kaligraficzny – tulipanowy ogród” | kaligrafia
Prowadzenie: Katarzyna Krzywicka, Katarzyna Pietrzak, Katarzyna Wiśniewska, Janusz Korzeniowski (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: dzieci od lat 8, młodzież, dorośli (liczba miejsc ograniczona w zależności od miejsc wolnych przy pulpitach)
Koszt: bilet do parku
Opowiemy o niezwykłym zjawisku, które przeszło do historii jako tulipomania. Zdradzimy, które odmiany tulipana były wówczas najcenniejsze i
najpilniej strzeżone w ogrodach monarchów, arystokratów i mieszczan. Na rysunkach przeznaczonych do obrysu tuszem zaprezentujemy tulipanowe
motywy, stanowiące dekoracje pałacowych wnętrz lub zdobienia przedmiotów codziennego użytku z kolekcji wilanowskiej.

•

14.00–16.00 | „Tulipanowe rękodzieła” – zakładki | szydełkowanie
Prowadzenie: Marta Walewska, Małgorzata Ziemińska (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: młodzież, dorośli (osoby, które już szydełkują lub robią na drutach)
Koszt: 10 zł/os.
Tulipanowa zakładka – urokliwy i delikatny dodatek do ciekawych fabuł, poruszających historii czy kryminalnych zagadek. Wykonana samodzielnie
nabiera jeszcze więcej piękna. Jeśli nie jest Ci obce pojęcie półsłupków i słupków na szydełku, dołącz do nas i wykonaj jedyną w swoim rodzaju
zakładkę.

•

16.30–18.00 | „Tulipanowa rękodzieła” – breloczki | szycie
Prowadzenie: Anna Jurczak, Karolina Sawicka (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: młodzież, dorośli
Koszt: 10 zł/os.
Ładna i praktyczna pomoc w codziennych poszukiwaniach kluczy w torbie czy też innych drobnych przedmiotów. Zapraszamy na warsztaty, w trakcie
których wykonamy breloczki zainspirowane motywem tureckich tulipanów! Wobec takich breloczków nawet najprzepastniejsze krańce toreb zacnej
wielkości nie mają szans.

•

17.00–19.00 | „Tulipanowe rękodzieła” – podkładki | decoupage
Prowadzenie: Katarzyna Pietrzak, Katarzyna Wiśniewska (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: młodzież, dorośli
Koszt: 10 zł/os.
Motywy tulipanów znajdziemy na wielu eksponatach z wilanowskiej kolekcji, np.: ceramice, obrazach, tkaninach. Podobne motywy przykleją się
również do podkładek, które będziemy robić na warsztatach decoupage. Życzymy cierpliwości i skupienia w pracy nad ozdabianiem drewnianych
podstawek tulipanowymi wzorami o orientalnym kolorycie. Za tak piękną ochronę blaty odwdzięczą się Państwu brakiem zabrudzeń.

niedziela, 15 marca
•

10.00–11.30 |„Tulipanowe rękodzieła” – kartki | quilling
Prowadzenie: Marta Jedynak, Karolina Sawicka (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: dzieci od lat 8, młodzież, dorośli
Koszt: 10 zł/os.
Kilka kolorowych zawijasków, klej, odrobina fantazji oraz sprytu w paluszkach i już mamy gotową kartkę ozdobioną tulipanowym motywem.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia powywijanych wzorów kwiatowych. Taka niecodzienna kartka na pewno ucieszy każdego jubilata
czy solenizanta.

•

11.00–13.00 | „Marmurkowe tulipany” – malowanie techniką Ebru
Prowadzenie: Nihal Ture (Yunus Emre Enstitüsü)
Dla kogo: młodzież, dorośli
Koszt: bezpłatne, obowiązkowe zapisy (liczba miejsca ograniczona)

•

12.00–13.30 |„Tulipanowe rękodzieła” – tulipanki w doniczce | szycie
Prowadzenie: Marta Jedynak, Anna Jurczak, Karolina Sawicka (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: dzieci od lat 8
Koszt: 10 zł/os.
Minitulipanki z makrourokiem polecają się do uszycia! Serdecznie zapraszamy!

•

14.00–16.00 | „Zielnik kaligraficzny – tulipanowy ogród” | kaligrafia
Prowadzenie: Katarzyna Krzywicka, Katarzyna Pietrzak, Katarzyna Wiśniewska, Janusz Korzeniowski (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: dzieci od lat 8, młodzież, dorośli
Koszt: bilet do parku
Opowiemy o niezwykłym zjawisku, które przeszło do historii jako tulipomania. Zdradzimy, które odmiany tulipana były wówczas najcenniejsze i
najpilniej strzeżone w ogrodach monarchów, arystokratów i mieszczan. Na rysunkach, przeznaczonych do obrysu tuszem, zaprezentujemy tulipanowe
motywy, stanowiące dekoracje pałacowych wnętrz lub zdobienia przedmiotów codziennego użytku z kolekcji wilanowskiej.

•

14.00–16.00 | „Tulipanowe rękodzieła”| szydełkowanie
Prowadzenie: Marta Walewska, Małgorzata Ziemińska (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: młodzież, dorośli (osoby, które postawiły już pierwsze kroki w robieniu na szydełku lub na drutach)
Koszt: 10 zł/os.
Zapraszamy na chwilę relaksu, podczas której na szydełku będziemy robić niezwykle trwałą pamiątkę z tegorocznej wystawy – cebulkę z tulipanem.
Nie uschnie, nie zwiędnie, tylko na długo będzie cieszyć swoim wyglądem. Zapraszamy miłośników robótek ręcznych i tulipanów.

•

17.00–19.00 | „Tulipanowe rękodzieła” – bukiety | szycie
Prowadzenie: Katarzyna Pietrzak, Katarzyna Wiśniewska (Dział Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie)
Dla kogo: młodzież, dorośli
Koszt: 10 zł/os.
Udekorujmy nasze domy kwiatami, aby cieszyć się wiosennym nastrojem. A kwiaty własnoręcznie uszyjmy z kolorowych i wzorzystych tkanin! Takie
ozdoby zachwycą zarówno miłośników wnętrz rustykalnych, jak i urządzonych w stylu awangardowym czy glamour. Ponadto będą cieszyć oko nie
tylko przez najbliższe klika dni, ale przez wiele miesięcy…

INFORMACJE i ZAPISY NA WARSZTATY
tel.: 22 544 28 50
e-mail: bilety[at]muzeum-wilanow.pl

