WYDARZEŃ
STYCZEŃ LUTY MARZEC
Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
tel. (18) 443 77 08, fax (18) 443 78 65
sekretariat@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
wtorek - czwartek: 930 - 1500
piątek: 900 - 170
sobota, niedziela, święta: 900 - 1430
poniedziałek: nieczynne

do 12 marca
ZBIGNIEW BOROWSKI – RZEŹBA, MALARSTWO,
RYSUNEK
wystawa ukazująca dorobek artystyczny Zbigniewa
Borowskiego - związanego z Nowym Sączem malarza
i rzeźbiarza, znanego społecznika i dyrektora
sądeckiego muzeum w latach 1957 - 66,
przygotowana w 50. rocznicę jego śmierci. Prace
zaprezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz rodziny
artysty
17 marca - 14 maja
POLSKA SZKOŁA PLAKATU
wystawa prezentująca rozwój plakatu artystycznego
od niezwykłego zjawiska jakim była polska szkoła
plakatu po prace współczesne. Prezentowane
plakaty pochodzą z jednej z największych kolekcji
plakatu polskiego, należącej do Krzysztofa Dydo

Muzeum Nikifora
w Krynicy-Zdroju

2017

Willa Romanówka
Krynica-Zdrój, Bulwary Dietla 19
tel./fax (18) 471 53 03
zwiedzanie
wtorek - sobota: 1000 - 1300, 1400 - 1700
niedziela: 1000 - 1500
poniedziałek: nieczynne

do 26 lutego
SPADKOBIERCY NIKIFORA – STEFAN TELEP
wystawa najbardziej znanego w Polsce współczesnego
łemkowskiego malarza nieprofesjonalnego. Podobnie jak
jego słynny poprzednik – Nikifor, uwiecznia w malarstwie
świat wspólnej im obu „małej ojczyzny” –
Łemkowszczyzny
przełom stycznia i lutego
PROMOCJA KSIĄŻKI ANDRZEJA BANACHA
„SPOTKANIA”
spotkanie poświęcone Andrzejowi Banachowi
/1910 -1990/, wybitnemu humaniście i mecenasowi
twórczości Nikifora, zorganizowane z okazji publikacji
książki „Spotkania” w 25. rocznicę śmierci autora
3 marca - 23 kwietnia
GRAŻYNY PETRYSZAK OPOWIEŚCI KOLOREM
wystawa malarstwa

Miasteczko
Galicyjskie

Nowy Sącz, ul. Lwowska 226
tel. (18) 444 35 70, 441 02 10
miasteczko@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1600
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800

do 23 kwietnia
IMPRESJE SKANSENOWSKIE VIII
(galeria w ratuszu)
wystawa poplenerowych prac wykonanych
w Sądeckim Parku Etnograficznym w 2016 r. przez
studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie
Sztuk Plastycznych w Instytucie Pedagogicznym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu

Muzeum
Pienińskie
im. Józefa Szalaya

w Szlachtowej
Szlachtowa, ul. Łemkowska 37
34-460 Szczawnica
tel. (18) 262 22 58
zwiedzanie
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 1000 - 1530
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1730

do 30 stycznia
pokaz nabytków, które Muzeum Pienińskie
pozyskało w latach
2015 - 2016

9 grudnia 2016 - 3 lutego 2017
WYSTAWA BOŻONARODZENIOWA
(CIVITAS CHRISTIANA ul. Kardynała Wyszyńskiego 3)
pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych

aktualności:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie

17 marca
DZIEŃ PATRONA MUZEUM
kolejne spotkanie z cyklu gawęd o dawnym
uzdrowisku, organizowane w dniu imienin patrona
Muzeum Pienińskiego. Tym razem poświęcone jego
matce Józefinie

