HARMONOGRAM DNI NUDY
23 lipca, 20 sierpnia, przez cały dzień, wstęp bezpłatny
NUDNE LEŻAKOWANIE W PARKU WILANOWSKIM
Zapraszamy do parku na chwile ożywczej bierności i twórczego relaksu. Dorosłym proponujemy
wypoczynek na leżakach i kocach, najmłodszych zabierzemy w świat gier i rozrywek rodem z XVII w.
Amatorzy czytania w plenerze mogą sięgnąć po lekturę do regałów z książkami.
25 lipca, godz. 17, wykład, Wozownia, wstęp bezpłatny
NUDA W SZTUCE I NUDA TWORZENIA
Nuda jest dwuznaczna, z jednej strony to opresja i poczucie winy, a z drugiej – komfort i luksus, bo wymaga
czasu. Opowiemy o zjawisku nudy w sztuce, kulturze wizualnej oraz o tym, czemu muzea niesłusznie
kojarzą się z nudą.
26 lipca, godz. 13, spacer po pałacu, wstęp: 20 zł – bilet pełny, 15 zł – bilet ulgowy
„Z GŁUPIM KARTY, Z MĄDRYM ŻARTY” – O XVII-WIECZNYCH ZABAWACH I ZAJĘCIACH
To pozornie nudny spacer tematyczny po wnętrzach pałacu, w czasie którego rezydent królewskiego dworu
zabawi naszych gości facecjami i łamigłówkami, odkrywając wszelakie tajemnice kultury towarzyskiej XVII
i XVIII w. Uwaga, przygotujcie się na niespodzianki!
22 sierpnia, godz. 18, wykład, Wozownia, wstęp bezpłatny
NUDA JAKO ZJAWISKO PSYCHOLOGICZNE
Nuda jest wszędzie tam, gdzie miało być niepowtarzalnie, a jest rutynowo, to forma rozciągniętego w czasie
rozczarowania, przed którym wielu odczuwa strach. Jak sobie z tym radzić? Nudę można np. zabić, robiąc
coś bezprecedensowego czy radykalnie nowego, albo wręcz przeciwnie, można poddać się nudzie, dostrzec
w niej okazję do spotkania z samym sobą. To jednak wyzwanie dla zuchwałych!
23 sierpnia, godz. 13, spacer po pałacu, wstęp: 20 zł – bilet pełny, 15 zł – bilet ulgowy
PRZEDMIOTY DRUGOPLANOWE – SZLAKIEM RZECZY POMIJANYCH
Istnieją wokół nas przedmioty tak oczywiste, że umykają naszej uwadze, są wręcz niezauważalne. W czasie
tego wyjątkowego spaceru spojrzymy na wnętrza pałacowe z zupełnie innej perspektywy, odkryjemy
intrygujące historie pozornie zwyczajnych i oczywistych przedmiotów – nie tylko tych zabytkowych.
Wszystkich uczestników wilanowskich Dni Nudy zapraszamy także do „otwierania zabytków”.
Odpoczywając na leżaku, uczestnicząc w pozornie nudnych spacerach czy wykładach, możecie robić zdjęcia
i dzielić się wrażeniami na profilu muzeum na stronie Otwarte Zabytki:
http://otwartezabytki.pl/pl/relics/34412-zalozenie-palacowo-parkowe-w-wilanowie.

Dni Nudy w Wilanowie odbywają się w ramach projektu Wizja Lokalna realizowanego przez Centrum
Cyfrowe Projekt: Polska, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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