Przedprzewodnik po wystawie

„Arcydzieła sztuki polskiej”
9 czerwca – 2 października 2022 r.
Muzeum Gdańska
Ratusz Głównego Miasta

W tym przedprzewodniku opowiemy Ci o wystawie.
Dowiesz się, gdzie się znajduje i jak ją zwiedzać.
Zapraszamy do muzeum!

Gdzie znajduje się wystawa?
W Ratuszu Głównego Miasta, przy ul. Długiej 46/47.
Aby wejść na wystawę, musisz kupić bilet w kasie muzeum.
Wystawa znajduje się na drugim piętrze.
Pracownicy muzeum pokażą Ci, jak ją znaleźć.
Wystawę zwiedza się około 30 minut.
Aby ułatwić Ci zwiedzanie i wizytę w muzeum,
przygotowaliśmy przedprzewodnik po Ratuszu.
Możesz go znaleźć na stronie internetowej muzeum.

Ratusz Głównego Miasta
To jeden z oddziałów Muzeum Gdańska.
Jest jednym z najważniejszych gdańskich zabytków.
Znajduje się przy ulicy Długiej.
Obok znajduje się Długi Targ z Fontanną Neptuna.
Ratusz został wybudowany ponad 500 lat temu.
Dziś możesz go zwiedzać, oglądać jego wnętrza i wystawy.
Na następnej stronie zobaczysz, jak wygląda ten budynek.

Muzeum Gdańska
To muzeum, które opowiada o historii miasta Gdańska.
Muzeum składa się z 9 oddziałów.
Oddziały znajdują się w różnych częściach Gdańska.
Jednym z oddziałów Muzeum Gdańska jest Dwór Artusa.

Co zobaczę na wystawie?
Na wystawie znajduje się ponad 65 eksponatów.
Większość z nich to dzieła malarskie, ale możesz zobaczyć
też 4 rzeźby. Ich autorami są najwybitniejsi polscy malarze
i rzeźbiarze. Są to między innymi: Jan Matejko, Jacek Malczewski,
Józef Chełmoński, Olga Boznańska i wielu innych.
Wszystkie prezentowane eksponaty powstały w XIX i XX wieku.
Obrazy i rzeźby są częścią kolekcji sztuki polskiej Muzeum
Śląskiego w Katowicach. Nazywana jest „wędrującą kolekcją”,
ponieważ prezentowana jest w różnych miastach Polski.
Zwiedzając wystawę, poznasz też historię Muzeum Śląskiego.
Wędrująca kolekcja powstała z inicjatywy pierwszego dyrektora
muzeum, Tadeusza Dobrowolskiego. Pozyskiwał on dzieła
cenionych malarzy, chcąc zrealizować zamysł przybliżenia sztuki
i kultury polskiej na odzyskanym po I wojnie światowej Śląsku.

Obrazy i rzeźby, które znajdują się na wystawie,
przyjechały do Gdańska z Muzeum Śląskiego,
które znajduje się w Katowicach.
Musiały pokonać daleką drogę!

Jak zwiedzać wystawę?
Audiodeskrypcje i tłumaczenia PJM
Przy niektórych obrazach, na tabliczkach znajdują się kody QR.
To czarno-białe kwadraty, które możemy zeskanować telefonem.
Żeby z nich skorzystać, trzeba mieć połączenie z Internetem.
Możesz odsłuchać nagranie z audiodeskrypcją lub obejrzeć
nagranie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Dostępność architektoniczna
Wystawa znajduje się na drugim piętrze Ratusza Głównego
Miasta. Zajmuje cztery sale wystawowe.
Osoby poruszające się na wózkach mogą zwiedzić trzy sale,
do których można dostać się z pomocą windy. Do ostatniej,
nazywaną Salą Morską, prowadzą 2 stopnie.
Więcej niezbędnych informacji o dostępności Ratusza znajdziesz
w przedprzewodniku. Możesz go pobrać, klikając w ten link.

Wejście główne do Ratusza Głównego Miasta.
Wejdź przez drzwi po lewej, znajdujące się na poziomie ulicy.
Wejście przez przedproże udostępniane jest tylko podczas
szczególnych wydarzeń lub okazji.

Korytarz w wejściu do Ratusza.
Przez otwarte drzwi naprzeciw wyjścia, widać fragment dziedzińca.
Najpierw jednak wejdź do kasy.
Prowadzą do niej szklane drzwi po prawej stronie.
Kup lub odbierz bilet. Możesz zacząć zwiedzanie.

Dziedziniec Ratusza Głównego Miasta.
Stad możemy się dostać na stale wystawowe.
Na wystawę prowadzą drzwi po prawej stronie.
Prowadzi do nich 8 stopni.
Oznaczone są tabliczkami.
Jeśli masz wątpliwości, przez które drzwi przejść,
pracownicy muzeum pomogą Ci znaleźć drogę.
Przygotuj się na schody! Musimy dostać się na II poziom.

Zaraz za drzwiami prowadzącymi na wystawę
znajdują się schody i toaleta.
Możesz skorzystać z niej rozpoczynając lub kończąc zwiedzanie.

Przygotuj się na schody! Klatka schodowa jest wąska.
Czasami trzeba przepuścić innych, zanim sami wejdziemy.
Schodź ostrożnie!

Trasa zwiedzania oznaczona jest tabliczkami ze strzałkami.
Wiemy jednak, że można się łatwo pogubić.
Jeśli masz wątpliwości, gdzie iść dalej, spytaj o drogę
pracownika muzeum.
Znają ten budynek bardzo dobrze!

Sale wystaw czasowych znajdują się na drugim poziomie.
Oglądając je, możesz jednocześnie zwiedzić część Ratusza.
Wystawy czasowe znajdują się na łącznie 4 salach.
Najpierw oglądamy trzy sale z wystawą czasową.
Potem przejdź przez trzy sale, w których mieści się wystawa stała w
Ratuszu.
Na końcu zwiedzania tego poziomu, znajduje się 4-ta sala wystaw
czasowych.
Miłego zwiedzania!

