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Informacja prasowa        Chorzów, 23 II 2022 r. 

Obrazy inspirują i kreują  
Wydarzenia towarzyszące wystawie „»Całkiem nowy wujek«. Malarstwo Piotra Naliwajki” 
 
Konkurs pocztówkowy 
Zwiedzający wystawę otrzymują komplet pocztówek, z których każda to autorska fotografia 
Jarosława Naliwajki – brata artysty i zarazem znawcy jego twórczości. Konkurs polega na 
powiązaniu ujętych na pocztówkach detali obrazów Piotra Naliwajki z ich oryginalnymi 
wersjami prezentowanymi w ramach ekspozycji.  
 
Konkurs na recenzję 
Zachęcamy Zwiedzających do wyrażenia opinii na temat eksponowanych prac przez 
sporządzenie ich recenzji (w formie pisemnej lub rysunkowej). Do jej wykonania służy specjalny 
formularz. Gotową recenzję należy pozostawić w przeznaczonym do tego miejscu ekspozycji.  
W obu konkursach główną nagrodą jest praca autorstwa Piotra Naliwajki. 
 
Rozmowa o twórczości Piotra Naliwajki: dr hab. Irma Kozina, dr Jacek Kurek 
11 marca 2022 r. (piątek), godz. 17:00 
WSTĘP WOLNY 
 
Warsztaty dla dzieci  
Tworzenie przestrzennego obrazu   
Prowadzenie: Olga Naliwajko 
Termin: 6, 13 marca 2022 r. (niedziela), godz. 15:00 
 
Dźwięki malarstwa 
Prowadzenie: Agnieszka Tybur 
Termin:  20, 27 marca 2022 r. (niedziela), godz. 15.00 
 
Udział w warsztatach wymaga zakupu biletu wstępu na wystawę. Liczba miejsc ograniczona; 
obowiązuje rezerwacja miejsc dokonana najpóźniej 2 dni robocze przed terminem wydarzenia, 
tel. 32 241 31 04 w.101) 
 
 
Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych 
 
Zgraj się z obrazem. Warsztaty dźwiękowe 
Prowadzenie: Piotr Zając  
Termin: 8, 15, 22, 29 marca 2022 r. (wtorek), godz. 10:00–11:00 12:00–13:00  
 
Czemu sztuka bywa dziwna? Warsztaty plastyczne 
Prowadzenie: Piotr Zając  
Termin: 10, 17, 24, 31 marca 2022 r. (wtorek), godz.: 10:00–11:00, 12:00–13:00  
Na koszt udziału w zajęciach składa się: 
-  bilet wstępu na wystawę nabywany przez każdego zwiedzającego 
-  opłata w wysokości 50 zł od grupy, pobierana z tytułu przeprowadzenia zajęć  
Obowiązuje rezerwacja miejsc dokonana najpóźniej 2 dni robocze przed terminem wybranych 
zajęć, tel. 32 241 31 04 w. 101. 
 

Kontakt dla mediów: 
Agnieszka Tybur 

tel. 32/241 31 04 w. 105 
atybur@muzeumhutnictwa.pl 

 


