06.03. (piątek) godz. 16:30
Wernisaż

Tadeusz Iger – twórca niezwykłej
kolekcji monet w 10 rocznicę śmierci

MARZEC / 2020
Bilet do Kamienicy Czynszowej
(ul. św. Wojciecha 9) należy kupić w kasie
w Budynku głównym MŚO (Mały Rynek 7).

Mała sala wystaw czasowych
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX w. MŚO
wystawa czynna do 30 kwietnia 2020 r.
wstęp 1,00 zł

07.03. (sobota) godz.16.00
Spotkanie z cyklu Światło na obraz

Leon Wyczółkowski
Portret Ludwika Solskiego, 1929
prowadzenie: Marta Podstawa-Boulkroune
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX w. MŚO
wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia muzeum:
od wtorku do czwartku: 9.00 – 16.00
w czwartek wstęp wolny
piątek: 12.00 – 20.00
sobota: 12.00 – 18.00
niedziela: 12.00 – 18.00
poniedziałek: nieczynne

13.03. (piątek) godz.18.00

weekend 20.03-22.03 /muzeum bierze udział
w akcji: Polska za pół ceny

Gdzie jest mój dom? (2013-2017)

więcej na: www. polskazobaczwiecej.pl

29 marca 2020 r. /niedziela/ muzeum
będzie nieczynne
Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13
tel. 77 453 66 77, 77 454 46 11, 77 453 22 00
sekretariat@muzeum.opole.pl
www.muzeum.opole.pl
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu finansowane
jest z budżetu Województwa Opolskiego

Kuratorskie oprowadzanie po wystawach:

Poza miastem.
Sowiniec jako nieoficjalne centrum
czechosłowackiej kultury 1974-1989
kolekcja prof. Jindřicha Štreita

fotografie prof. Jindřicha Štreita

prowadzenie: dr Joanna Filipczyk
Sale Wystaw czasowych MŚO
wstęp bezpłatny

20.03. (piątek) godz.18.00

wernisaż Laureaci nagrody im. Jana Cybisa

Aleksandra Jachtoma – malarstwo
ze zbiorów Muzeum Narodowego
we Wrocławiu

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Ozimska 10
wstęp bezpłatny

22.03. (niedziela) godz.15.00
Kuratorskie oprowadzanie po wystawach:

Poza miastem.
Sowiniec jako nieoficjalne centrum
czechosłowackiej kultury 1974-1989
kolekcja prof. Jindřicha Štreita

Gdzie jest mój dom? (2013-2017)
fotografie prof. Jindřicha Štreita

prowadzenie: dr Joanna Filipczyk
Sale Wystaw czasowych MŚO
wstęp bezpłatny

22.03. (niedziela) godz.16.00
Przegląd filmów czeskich i towarzyszący
wystawom prof. Jindřicha Štreita:

Obywatel Havel (Občan Havel)

reż. Miroslav Janek, Pavel Koutecký (2008) 121 min.
Sala odczytowa MŚO
wstęp bezpłatny

27.03. (piątek) godz.18.00
Spotkanie z cyklu Z muzealnej szuflady

Nowe nabytki Działu Archeologicznego
Sala odczytowa MŚO
wstęp bezpłatny

28.03. (sobota) godz. 16.00

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie

Aleksandra Jachtoma – malarstwo
ze zbiorów Muzeum Narodowego
we Wrocławiu

prowadzenie: dr Joanna Filipczyk
Galeria Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Ozimska 10
wstęp bezpłatny

OFERTA
EDUKACYJNA
3 marca do 8 kwietnia 2020 r.
Cykl zajęć teoretyczno-warsztatowych dla grup
zorganizowanych:

Wielkanoc dawniej i dziś
Tematy do wyboru:

1. Ekojajo /ozdabianie szablonu puchnącą, samodzielnie
podczas warsztatów wykonaną ekologiczną farbą/
przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej.
2. Kartka na Wielkanoc /technika scrapbookingu/ szkoła
podstawowa.
3. O, kurczaczek! /malowanie drewnianego motywu
i tworzenie przestrzennej dekoracji wielkanocnej/
przedszkole, klasy I-IV szkoły podstawowej.
4. Pisankowy dekupaż /ozdabianie drewnianego jaja techniką
serwetkową/ klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
5. Palma wielkanocna /wykonywanie palmy z roślin
suszonych i żywych oraz z papierowych kwiatów
i innych ozdób /klasy V-VIII szkoły podstawowej
6. Wielkanoc „na okrągło”/wykonywanie wielkanocnej
dekoracji w formie obręczy na ścianę lub do powieszenia
w oknie/ klasy V-VIII szkoły podstawowej
Alternatywnie można skorzystać także z zajęć „Tropem zajączka”.
Jest to propozycja dla grup przedszkolnych – zajęcia edukacyjne
prowadzone będą w przestrzeni muzealnej. Zwiedzanie
wybranych fragmentów wystaw w muzeum połączone będzie

UWAGA!!!

z działaniami edukacyjnymi, w tym także plastycznymi,
dotyczącymi tematyki wielkanocnej i wiosennej. dokładne
terminy do uzgodnienia, czas trwania zajęć: do 60 min.
opłata: 10 zł od osoby (opiekunowie grup wstęp bezpłatny)
Zapisy: Dział Edukacji Muzealnej, pon. do pt. godz. 7.30
do 15.00, tel. 77 44 31 761 / edukacja@muzeum.opole.pl

22.03. (niedziela) godz.14.00
Niedzielne warsztaty rodzinne

Wielkie szukanie zajączka

Głównym tematem spotkania będą wielkanocne zwyczaje
i obrzędy. Zajęcia rozpoczniemy krótkim rodzinnym
spacerem po Muzeum – a nuż wielkanocny zajączek coś
w muzealnych wnętrzach dla uczestników zostawił?
Będzie można także posłuchać opowieści o tym, jak dawniej
obchodzono Wielkanoc, a w muzealnej pracowni – wykonać
niepowtarzalną świąteczną dekorację.
prowadzi: Dział Edukacji Muzealnej
czas trwania zajęć: do 90 min., liczba miejsc ograniczona
Sala plastyczna MŚO
opłata: 10 zł od osoby, bilety do nabycia
w kasie muzeum, tel. 77 44 31 754

Już w maju szykujemy dla Państwa wyjątkową ofertę cyklicznych zajęć florystycznych!!! Bądźcie czujni

Muzeum na zielono – piątkowe
spotkania florystyczne
dla młodzieży i dorosłych

Kultura i natura to pojęcia od wieków traktowane jako
przeciwieństwa. Podczas zajęć poszukamy harmonii
pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co wiąże się z kulturą.
Zapraszamy na relaksujące warsztaty rękodzieła artystycznego
i ludowego, podczas których bazować będziemy na materiałach
naturalnych, zielonych i recyklingowych.
Materiały plastyczne zapewnia Muzeum.

20.03. (piątek) godz. 16.30
Palma bije, nie zabije

Przygotujmy się na Wielkanoc! Zacznijmy od wykonania
wielkanocnej palmy z gałązek wierzby, suszonych kwiatów,
bukszpanu, kłosów zbóż czy traw. Oprócz wspólnego działania
będzie można także posłuchać opowieści o wielkanocnych
zwyczajach i obrzędach.

Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13
tel. 77 453 66 77, 77 454 46 11, 77 453 22 00
sekretariat@muzeum.opole.pl
www.muzeum.opole.pl
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu finansowane
jest z budżetu Województwa Opolskiego

