Odkryj przesz³oœæ
dla przysz³oœci

Pu³awy
- Muzeum Czartoryskich w Pu³awach

Kazimierz Dolny

z wieloma muzeami, instytucjami kultury i nauki oraz
artystami, m.in. ze Stowarzyszeniem Twórców Form
Z³otniczych.
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia tego unik atowego muzeum z³otnictwa,
w którym mo¿na nie tylko
zobaczyæ piêkne przedmioty,
ale wiele siê nauczyæ, a nawet
w³asnorêcznie wykonaæ drobn¹
srebrn¹ ozdobê.

s³a

Janowiec
- Muzeum Zamek
w Janowcu

Wi

Sztuki Z³otniczej autorstwa
Franciszka Starowieyskiego.
Organizujemy wystawy czasowe dawnej i wspó³czesnej
sztuki z³otniczej, ogólnopolskie sesje naukowe, wydajemy katalogi wystaw
i publikacje naukowe, w tym
k a t a l o g s w o i c h z b i o r ó w.
Organizujemy warsztaty
specjalistyczne kszta³c¹ce
muzealników z ca³ej Polski,
a tak¿e warsztaty dla wszystkich zainteresowanych sztuk¹
z³otnicz¹. Wspó³pracujemy

- Dom Kuncewiczów
- Kamienica Celejowska
- Muzeum Przyrodnicze
- Muzeum Sztuki Z³otniczej
- Galeria Wystaw Czasowych
/ Rynek 19

¯mijowiska
- Grodzisko ¯mijowiska

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
tel./fax: +48 81 881 02 88
sekretariat@mnkd.pl

www.mnkd.pl
e-mail: zlotnictwo@mnkd.pl
www.facebook.com/MuzeumNadwislanskie
www.youtube.com/MuzeumNadwislanskie

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÊ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓ£PRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZ£ONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Muzeum Sztuki Z³otniczej

„Odkryj przesz³oœæ dla przysz³oœci”
Muzeum Sztuki Z³otniczej

Muzeum Sztuki Z³otniczej
Z³otnictwo od zawsze
intrygowa³o, fascynowa³o,
wywo³ywa³o skojarzenia
z magi¹, alchemi¹, wiedz¹
tajemn¹, budzi³o zachwyt
i zainteresowanie. O tym,
¿e jest tak do dziœ, mo¿na
siê przekonaæ odwiedzaj¹c
oddzia³ Muzeum
Nadwiœlañskiego, jakim
jest jedyne w Polsce
Muzeum Sztuki Z³otniczej.

Oddzia³ ten powsta³ w koñcu lat
70. XX wieku, z inicjatywy
Jêdrzeja Jaworskiego, który
przekaza³ na ten cel swoj¹
kolekcjê 504 zabytkowych
sreber, stanowi¹c¹ zacz¹tek
zbiorów. Znalaz³y one swoj¹
siedzibê w specjalnie zaadaptowanych piwnicach, zburzonej w czasie II wojny œwiatowej,
kamienicy prz y Rynku 19.
W 1996 roku powsta³ projekt
odbudowy kamienicy z przeznaczeniem na siedzibê oddzia³u Muzeum Sztuki Z³otniczej.
Zbiory tymczasowo umieszczono w Kamienicy Celejowskiej,
a w 2003 roku przeniesiono do
dawnej dzwonnicy z XVIII wieku,

Muzeum
zaprasza

codziennie

gdzie by³y eksponowane do
koñca 2013 roku, kiedy to
powróci³y do zabytkowych
piwnic odbudowanej kamienicy.
Zadaniem oddzia³u jest ukazanie mo¿liwie pe³nego obrazu

polskiej sztuki z³otniczej, od
czasów najdawniejszych po
wspó³czesnoœæ oraz prowadzenie badañ naukowych w tej
dziedzinie. Bogate zbior y

zabytków dawnej i wspó³czesnej
sztuk i z³otniczej pok azuj¹
przekrój polskiego z³otnictwa
œwieckiego i koœcielnego od
X wieku do dnia dzisiejszego,
a tak¿e przyk³ady z³otnictwa
tych krajów europejskich, które
wywar³y znacz¹cy wp³yw na
nasz¹ sztukê. Zbiory oddzia³u
Muzeum Sztuki Z³otniczej,
pozyskiwane drog¹ zakupów
oraz depozytów m.in. Zamku
Królewskiego na Wawelu czy
Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w postaci licznych
d a rów i d e p oz y tów o s ó b
prywatnych, g³ównie wspó³czesnych artystów z³otników,
licz¹ dziœ blisko 2000 obiektów.

Maj-wrzesieñ w godz. 10:00-18:00, paŸdziernik-kwiecieñ w godz. 09:00-16:00
Nieczynne w: Nowy Rok (1 stycznia), Niedzielê Wielkanocn¹,
œwiêto Bo¿ego Cia³a (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada, Bo¿e Narodzenie (25 grudnia)

Eksponujemy bogaty zbiór
sreber kultowych – koœcielnych
i cerkiewnych, z najstarszymi
eksponatami siêgaj¹cymi okresu
œredniowiecza, oraz srebra
¿ydowskie. Obszern¹ czêœæ
ekspozycji tworz¹ srebra sto³owe polskich i zagranicznych
oœrodków z³otniczych. Oddzia³
Muzeum Sztuki Z³otniczej posiada w swoich zbiorach jedn¹
z najwiêkszych w kraju kolekcji
wspó³czesnej bi¿uterii artystycznej. Wielkim rarytasem jest
tak¿e unikatowe w skali Europy,
zabytkowe wyposa¿enie dawnego warsztatu z³otniczego,
w tym kolekcja sztanc do bicia
polskiej bi¿uterii patriotycznej.

Ozdob¹ ekspozycji jest barokowy dzban z owaln¹ mis¹
(lavabo), który jako szczególnie
wysokiej klasy okaz sztuki
z³otniczej znalaz³ siê na
pier wsz ym, histor ycznym
plakacie oddzia³u Muzeum

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
Oddzia³ Muzeum Sztuki Z³otniczej
ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
tel. +48 81 881 02 88

