
 

 

Wydarzenia towarzyszące wystawie  

Oprowadzania kuratorskie, wykłady  

18.05.2018 (piątek) 

godz.18:00. Wykład Giselle Eberhard Cotton, dyrektor fundacji Toms Pauli w Lozannie, pt. 

„Abakanowicz w Lozannie. Brama do sukcesu” 

 

22.06.2018 (piątek) 

godz.18:00. Wykład Janis Jefferies, artystki, studentki Magdaleny Abakanowicz, profesorki 

Uniwersytetu Goldsmiths w Londynie   

 

30.06.2018 (sobota) 

godz.15:00. Oprowadzanie kuratorskie: Marta Kowalewska  

godz.16:00. Spotkanie z Anną Goebel, asystentką Magdaleny Abakanowicz, profesorką 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prowadzenie: Marta Kowalewska  

  

6.07.2018 (piątek) 

godz.20:00. Oprowadzanie kuratorskie: Marta Kowalewska 

 

3.08.2018 (piątek) 

godz.20:00. Oprowadzanie kuratorskie: Marta Kowalewska  

 

6.09.2018 (czwartek) 

godz.18:00. Projekcja filmu „15 stron świata”, opowiadającego o Eugeniuszu Rudniku. Panel 

dyskusyjny z udziałem reżyserki Zuzanny Solakiewicz i filmoznawczyni Joanny Rożen – 

Wojciechowskiej 

 

8.09.2018 (sobota) 

godz.17:00. Oprowadzanie kuratorskie: Marta Kowalewska 

godz.18:00. Wykład Milady Ślizińskiej, historyczki sztuki i kuratorki międzynarodowych 

wystaw  

 

 

 



 

 

Program edukacyjny  

16.06.2018 (sobota), godz. 12.30  
Roślirzęta i nibyryby. (Dla dzieci od lat 5)  

Co to jest abstrakcja? Czy ma coś wspólnego z wyobraźnią i czy wyobrażać sobie, to to samo 
co fantazjować? Co takiego łączy abstrakcję, wyobraźnię i fantazję z twórczością Magdaleny 
Abakanowicz? Warsztat zaczniemy od podziwiania i rozmawiania, następnie przejdziemy do 
wymyślania i działania. Dowiemy się, w jaki sposób o abstrakcji mówić i jak ją w ogóle zrobić! 

 

23.06.2018 (sobota), godz. 12.30 

Czy tkaniny stroją miny? (Dla dzieci od lat 5)  

Czy tkaniny stroją miny? Czy potrafią zamienić się w nieprawdopodobne zwierzęta, stwory lub 

rośliny? Wystawa Magdaleny Abakanowicz przeniesie nas do innej rzeczywistości! Stanie się 

też pretekstem do tego, by stworzyć zupełnie fantastyczną wersję siebie – z dwiema głowami, 

trzema nosami albo siedmioma nogami! 

 

30.06.2018 (sobota), godz. 12.30 

Co abakany mówią do ściany? (Dla dzieci od lat 5)  

Co to abakan? Jaki jest? Czym lub kim może być? Czy potrafi zamienić się w słonia albo w 

muszlę, czy pustynny krajobraz? Na tych warsztatach głównym narzędziem pracy jest bystre 

oko i nasza wyobraźnia! Zrobimy też kolaże, na których powstaną nowe abakanowe światy! 

 

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy. Zgłoszenia pod nr tel. 500 527 855 w g. 8.00-

16.00 (pn.-pt.). Więcej informacji na stronie cmwl.pl, w zakładce EDUKACJA. 

Bilet na warsztaty: normalny: 12 zł, ulgowy: 8 zł  

      

 


