
"Historia po królewsku" webinaria Zamku
Królewskiego

Zapraszamy na kolejne odsłony zamkowych webinariów pod wspólnym hasłem

Historia po królewsku

Podczas webinariów nasi eksperci przybliżają dzieje Zamku i jego otoczenia, prezentują perły
naszej kolekcji oraz wystawy czasowe, których nie można przegapić. Odpowiadają również na
pytania, które można zadawać bezpośrednio w komentarzach.

Archiwum webinariów:

14 grudnia 2020 r. – Przy prezydenckim stole, dr Anna Szkurłat, Paweł Gutt

7 grudnia 2020 r. – Szopka krakowska jako fenomen kulturowy, Filip Fotomajczyk

1 grudnia 2020 r. – Umarł król, niech żyje w naszej pamięci! 650. rocznica śmierci Kazimierza
Wielkiego dr Zbigniew Hundert, Paweł Tyszka, Michał Zawadzki

2 listopada 2020 r. – Historia i rekonstrukcja ostatniego tronu królewskiego I Rzeczypospolitej
na Zamku Królewskim w Warszawie, Joanna Nowak

12 października 2020 r. – Książę Józef Poniatowski – miłość i wojna w pałacu Pod Blachą, dr
Mariusz Klarecki

5 października 2020 r. - Tomasz Jakubowski Giovanni Battista Piranesi – architekt wyobraźni

7 września 2020 r. - dr Magdalena Białonowska, Żaneta Govenlock Dolabella, wenecki malarz
Wazów

10 sierpnia 2020 r. – dr Anna Myślińska Wojna 1920 roku w sztuce

3 sierpnia 2020 r. – prof. ucz. dr hab. (UKSW) Piotr Majewski i Norbert Bączyk Zamek Królewski
w czasie Powstania Warszawskiego.

6 lipca 2020 r. – Agnieszka Bocheńska Zamek Królewski i jego archeologiczne tajemnice

1 czerwca 2020 r. – dr Anna Szkurłat: Ceramika, fascynacja i dyplomacja – wokół serwisu
sułtańskiego

25 maja 2020 r. – Monika Drąg: Królewskie Ogrody jako symbol nadziei

18 maja 2020 r. – Tomasz Drapała:Canaletto. Wenecjanin w Warszawie

11 maja 2020 r. – Obrazy Rembrandta w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=zbR7wniQqqg
https://www.youtube.com/watch?v=o-slF59KjhM
https://www.youtube.com/watch?v=zIzIVdjnF-c
https://www.youtube.com/watch?v=5s9PUBNf6qA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EtcQ08XSq_s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EtcQ08XSq_s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-BRMptm5-GU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-BRMptm5-GU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HbIwE5dJma4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HbIwE5dJma4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3EiwMVvhrag&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=t01FCBEiPec&feature=emb_title


3 maja 2020 r. – Konstytucja 3 maja

27 kwietnia 2020 r. – Zamek Królewski w Warszawie – miejsce władzy, ceremonii i majestatu

https://www.youtube.com/watch?v=VRm0Pil7gZo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VSeYa4v_aoQ&feature=emb_title
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