Infor macja o Mu zeu m Narod owym w Warszawie w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)

W tym tekście przeczytasz najważniejsze informacje
o Muzeum Narodowym w Warszawie, w skrócie Muzeum.
Muzeum Narodowe w Warszawie powstało w 1862 roku.
Muzeum istnieje prawie 160 lat.

ZBIORY MUZEUM
W zbiorach Muzeum znajduje się
około 830 tysięcy dzieł sztuki.
Są to między innymi:
•

obrazy,

•

rzeźby,

•

rysunki,

•

plakaty,

•

fotografie (zdjęcia),

•

meble, naczynia i inne przedmioty

codziennego użytku.
Zbiory możesz oglądać w gmachu głównym Muzeum i 4 oddziałach.
Oddział to osobny budynek, w którym pokazujemy część zbiorów Muzeum.

GMACH GŁÓWNY MUZEUM
Tutaj zobaczysz między innymi sztukę
starożytną, sztukę średniowieczną oraz
obrazy polskich i zagranicznych malarzy.
Adres:
Aleje Jerozolimskie 3
00–495 Warszawa
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Gmach główny Muzeum zbudowano ponad
80 lat temu.
Budowa gmachu głównego Muzeum trwała
od 1927 do 1938 roku.
Gmach główny Muzeum budowano 11 lat.
Architekt, który zaprojektował gmach główny
Muzeum nazywał się Tadeusz Tołwiński.

ODDZIAŁY MUZEUM
1. Muzeum Plakatu w Wilanowie
Tutaj zobaczysz plakaty.
Adres:
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02–958 Warszawa

2. Muzeum Rzeźby imienia
Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
Tutaj zobaczysz rzeźby.
Muzeum otacza park.
Możesz tu spędzić czas na świeżym
powietrzu.
Adres:
ul. Puławska 113a
02–707 Warszawa
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3. Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Tutaj zobaczysz, jak wyglądały wnętrza
domów kilkaset lat temu.
Muzeum otacza park.
Adres:
ul. Zamkowa 49
05–480 Karczew

4. Muzeum w Nieborowie i Arkadii
W Nieborowie jest zabytkowy pałac.
Zobaczysz tutaj jak wyglądały wnętrza
pałaców około 300 lat temu.
Niedaleko pałacu znajduje się zabytkowy
park.
Park nazywa się Arkadia.
Warto przyjść tu na spacer.
Adres:
Aleja Lipowa 35
99–416 Nieborów

CO ROBIMY W MUZEUM?
W Muzeum i jego oddziałach organizujemy
wystawy.
Na wystawach pokazujemy dzieła ze zbiorów
naszego Muzeum i z innych muzeów.
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W Muzeum opiekujemy się zbiorami.
Robią to konserwatorzy i kuratorzy.
Konserwatorzy dbają, żeby dzieła sztuki były
w dobrym stanie.
Czasami mówi się, że konserwatorzy
to lekarze dzieł sztuki.

Kuratorzy badają historię dzieł sztuki.
Dzięki pracy kuratorów poznajemy ciekawe
informacje o dziełach sztuki.
Czasami mówi się, że praca kuratora jest
podobna do pracy detektywa.

CO MOŻESZ ZROBIĆ W MUZEUM I JEGO ODDZIAŁACH?

• obejrzeć wystawy,
• wziąć udział w warsztatach, wykładach,
spotkaniach, lekcjach muzealnych, lekcjach
muzealnych on-line i innych wydarzeniach.
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GDZIE ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI O MUZEUM?
Odwiedź stronę internetową Muzeum
www.mnw.art.pl
Na stronie internetowej Muzeum znajdziesz
informacje o:
• godzinach otwarcia,
• cenach biletów,
• aktualnych wystawach,
• terminach wydarzeń.

Zapraszamy także na Facebooka
i Instagrama Muzeum.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o Muzeum skontaktuj się z Anią Knapek.
Ania Knapek zajmuje się dostępnością Muzeum.
e-mail: aknapek@mnw.art.pl
telefon lub SMS 697 200 054

Do zobaczenia w Muzeum!
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