Muzeum Ślężańskie -Świat Starej Porcelany -Gra Miejska
Muzeum Ślężańskie zaprasza do Gry Miejskiej dzięki, której poznacie niezwykły świat dawnej,
przedwojennej porcelany. Czy wiesz, że od II połowy XVIII wieku, Śląsk stanowił ważny
ośrodek przemysłu ceramicznego? Gdy w 1810 roku wprowadzono w państwie pruskim
wolność działalności przemysłowej, w następstwie powstało na Śląsku 10 nowych fabryk. W II
połowie XIX wieku uruchomiono 20 dalszych zakładów. Na naszych terenach spotykamy
również porcelanę z innych regionów Europy, a także z Dalekiego Wschodu. Czas odkryć jej
zagadki, czasem sprzed 100 lat….
Jak poznać świat dawnej porcelany i zachwycić się jego pięknem? Weź udział w naszej
zabawie przygotowanej na czas pandemii, w warunkach indywidualnego i bezpiecznego
spotkania z dawną sztuką użytkową. Dzięki życzliwości kawiarni i punktów obsługi
turystycznej możesz indywidualnie lub z najbliższymi wziąć udział w naszej Miejskiej GrzeŚwiat Starej Porcelany.
W ciągu kolejnych miesięcy będą się pojawiały na stronie Muzeum Ślężańskiego informacje o
miejscach w których można napić się herbaty, kawy, zjeść deser, korzystając z porcelany, lub po
prostu ją obejrzeć (w punktach nie gastronomicznych). Przychodząc do kawiarni lub restauracji należy
poprosić o zestaw zadań z projektu :”Muzeum Ślężańskie- Świat starej porcelany” oraz złożyć
zamówienie z karty na konsumpcję kawy lub herbaty. Stara porcelana uczestniczy w naszej zabawie,
ponieważ są do niej przygotowane zadania. Delektuj się smakiem herbaty i kawy, odkrywaj jej
delikatne piękno, a potem …rozwiąż zagadki. Wykonaj je pisemnie i poproś obsługę o wbicie pieczątki
na Karnet. Pobierzesz go w Muzeum Ślężańskim lub w Herbaciarni Ziołowej przy ul. Św. Jakuba 26.
Wykonane 6 zadań i 6 pieczątek na karnecie to nagroda do odbioru w Muzeum Ślężańskim w
czerwcu 2021 roku. 6 spotkań z porcelaną, pomoże Ci nie tylko poznać ten ulotny czar obcowania z
pięknem na co dzień, ale również nauczy rozpoznawać śląską porcelanę według sygnatur, zobaczyć
bogactwo zdobień i stylów sztuki użytkowej, pochylić się nad pięknem przyrody Ślężańskiego Parku
Krajobrazowego, odkryć dalekowschodnie tajemnice ze sklepów kolonialnych i ceremoniał picia
herbaty lub kawy. Może zachęci Cię do sprawdzenia sygnatur starych naczyń w domu, u znajomych i
przygoda będzie trwała dalej…
Miejsce 1 Zagadki -Herbaciarnia Ziołowa na ul. Św. Jakuba
Miejsce 2 Zagadki -Muzeum Ślężańskie
Miejsce 3 Zagadki – Sklep Ślężański
Porcelana uczestnicząca w zabawie jest własnością prywatną PO Dyrektora, a jej wartość nie podlega
szczególnym przepisom ochrony.

