
Wystawy
Data dodania: 16/11/2021

Caravaggio – Narcyz przy źródle. Pokaz specjalny obrazu z Palazzo Barberini w Rzymie

Caravaggio – Narcyz przy źródlePokaz specjalny obrazu z Palazzo Barberini w Rzymie23
listopada 2021 r.–20 lutego 2022 r. #CaravaggioNaZamkuTę jesień i zimę zapamiętamy na
długo i wspominać będziemy jako "czas Więcej...

Data dodania: 27/08/2021

Caravaggio i inni mistrzowie

Caravaggio i inni mistrzowieArcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego 10 listopada 2021 r.–10
lutego 2022 r. Chłopiec gryziony przez jaszczurkę pędzla Michelangela Merisiego, zwanego
Caravaggiem, jednego z najwybitniejszych malarzy w dziejach, Więcej...

Data dodania: 25/02/2021

Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo. 100-lecie traktatu ryskiego na Zamku16 marca–31
grudnia 2021 r.Jak prezentowałyby się wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie ogołocone z
dzieł sztuki i narodowych pamiątek, bez widoków Więcej...

Data dodania: 31/05/2021

Skarby Stanisława Augusta. Złote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego

Skarby Stanisława AugustaZłote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego Pokój
Marmurowy15 czerwca–31 grudnia 2021 r.Król Stanisław August, mecenas sztuki i kolekcjoner
numizmatów, pod koniec swego panowania wzorem innych władców epoki zlecił Więcej...

Data dodania: 12/05/2021

Tajemnice zamkowych ogrodów 2021

Tajemnice zamkowych ogrodów gra terenowa w formie wystawy plenerowej do 31 sierpnia 2021
r.Ogród Górny (górny taras przy wejściu od strony Starego Miasta)Ekspozycja przygotowana
przez zamkowych archeologów pokazuje najciekawsze odkrycia Więcej...

Data dodania: 26/01/2021
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Wystawa plenerowa "Odrodzony z ruin. Jubileusz Zamku Królewskiego w Warszawie"

Wystawa w Galerii Plenerowej Ogrodów zamkowychOdrodzony z ruin. Jubileusz Zamku
Królewskiego w WarszawiePokaz stanowi podziękowanie dla członków Obywatelskiego
Komitetu Odbudowy Zamku, projektantów, rzemieślników, artystów, budowniczych, darczyńców i
wszystkich, którzy wspierali Więcej...

Data dodania: 09/02/2021

Ikaria Igora Mitoraja

Ikaria Igora MitorajaDziedziniec pałacu Pod Blachądo 31 grudnia 2021 r.Ikaria jest jedną z
najbardziej rozpoznawalnych rzeźb autorstwa Igora Mitoraja. Jej autorska replika stanęła w
paryskiej dzielnicy La Défense obok najsłynniejszych Więcej...

https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/wystawa-plenerowa-odrodzony-z-ruin
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/wystawa-plenerowa-odrodzony-z-ruin
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/ikaria
https://zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/ikaria

	Wystawy
	Caravaggio – Narcyz przy źródle. Pokaz specjalny obrazu z Palazzo Barberini w Rzymie
	Caravaggio i inni mistrzowie
	Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo
	Skarby Stanisława Augusta. Złote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego
	Tajemnice zamkowych ogrodów 2021
	Wystawa plenerowa "Odrodzony z ruin. Jubileusz Zamku Królewskiego w Warszawie"
	Ikaria Igora Mitoraja


