Nasze opowieści przedmiotów
W Muzeum Narodowym w Krakowie, podczas spotkań z cyklu Opowieści Przedmiotów narodziła się
całkiem nowa inicjatywa.
Proponujemy Państwu – dzieciom i rodzicom – zabawę w stworzenie własnych mini bajek zainspirowanych
zbiorami Muzeum Narodowego. To nie konkurs, ale najpiękniejsze, najciekawsze, najzabawniejsze,
najmroczniejsze, najdziwniejsze, najbardziej niewiarygodne bajki będziemy się starli umieszczać w formie
podłączonych PDF-ów na stronie internetowej Muzeum.
Wystarczy:
1. Odwiedzić Galerię Rzemiosła Artystycznego (Gmach Główny, al. 3 Maja 1), Galerii Broń i Barwa w
Polsce (Gmach Gł.), Domu Józefa Mehoffera (ul. Krupnicza 26), Domu Jana Matejki (ul. Floriańska
41); można także wybrać inne galerie należących do MNK, ale priorytetem są galerie prezentujące
przedmioty dawnego rzemiosła, tkanin, broni….
2. Znaleźć przedmiot, który najbardziej nam się podoba, inspiruje, a może zastanawia.
3. Zanotować sobie jego nazwę, czas powstania i miejsce eksponowania (która galeria). Można zrobić
zdjęcie „ku pamięci”.
4. Wymyślić opowieść z tym przedmiotem w roli głównej lub drugoplanowej (ale ważnej), spisać ją,
może nawet zilustrować.
5. Tekst może być krótki lub nieco dłuższy, nie dłuższy jednak niż 1 str. formatu A4 w załączniku do
maila (plik tekstowy MS Word, wielkość czcionki 12, odstęp 1,15, marginesy normalne) należy
przysłać na mój adres: jguminska@muzeum.krakow.pl. W tytule maila proszę napisać „Nasze
opowieści przedmiotów”
6. Ilustracja, jeśli jest, osobno w formacie JPG. Jak ktoś ma problem ze zrobieniem fotografii lub skanu
obrazkowi może mi dostarczyć oryginał (ale nie większy niż A4) w zaadresowanej na mnie kopercie
na Floriańską 41 – można zostawić w kasie lub u wartownika. Na, lub w kopercie muszą być dane
jak w pkt. 10.
7. Każda bajka powinna mieć tytuł.
8. Pod każdą bajką musi się znaleźć nazwa przedmiotu który zainspirował autora/autorów, np.:
Wachlarz ze strusich piór, XVII w., Galeria Rzemiosła Artystycznego.
9. Pod tekstem bajki powinny się znaleźć imiona i nazwiska autorów, bo oczywiście mile widziane są
bajki rodzinne. Proszę tylko zaznaczyć kto jest kim  np.: Ania Kowalska (6 lat) i Beata KowalskaNowak (mama)
10. W nazwie pliku i ilustracji także proszę podać nazwisko (wystarczy dziecka lub rodziny)oraz adres
mailowy np.: Kowalscy_Bajka o wachlarzu ktory spełniał zyczenia_bkowalska@gmail.com
11. To chyba tyle. Teraz zaczynamy czekać. Niecierpliwie.
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