PIKNIK HISTORYCZNY

W ogrodzie Bielinskiego

12 - 13
wrzesnia

Muzeum Wnętrz
w Otwocku Wielkim
oddział Muzeum
Narodowego
w Warszawie

2020 roku

wstep wolny

w programie:
pokazy tematyczne,
prelekcje i warsztaty
z udziałem
rekonstruktorów
historycznych;
prezentacja historycznych
strojów cywilnych
i wojskowych,

wiecej informacji:
FBWogrodzieBielinskiego
www.otwock.mnw.art.pl
www.teatrwielki.pl

gry i zabawy historyczne
i terenowe, koncerty.

Życie codzienne w rezydencji Franciszka Onufrego Bielińskiego w Otwocku Wielkim
w epoce stanisławowskiej i w okresie insurekcji kościuszkowskiej.
dofinansowano z programu dotacyjnego
Niepodległa na lata 2017 - 2022

Organizator

Patron medialny

Partnerzy

Piknik historyczny „W ogrodzie Franciszka Bielińskiego” przypomni mało znaną działalność
patriotyczną Franciszka Onufrego Bielińskiego (1742–1809), generała, pedagoga i dyplomaty,
ostatniego z rodu Bielińskich właściciela rezydencji w Otwocku Wielkim. W sobotę opowiemy
o życiu codziennym polskiej arystokracji epoki stanisławowskiej i jej postawach po
pierwszym zaborze; w niedzielę wiodącym tematem będzie insurekcja 1794 roku – pierwszy
niepodległościowy czyn zbrojny w okresie zaborów.

W programie:

12 wrzesnia /sobota/ 2020, 12.00 – 20.00
12.00–13.00 pokaz strojów porannych i codziennych oraz damskich fryzur
z lat 70. i 80. XVIII wieku
13.00–13.30 fragmenty spektakli “Tryumf kontusza nad fraczkiem” i “Powrót posła”
13.00–14.00 warsztaty kostiumologiczne – ubieranie lalek według XVIII-wiecznej mody
13.30–14.00 pokaz kaligrafia bez tajemnic
14.00–14.30 wykład o dawnych drukach i oprawach książek – Tomasz Pichór
15.00–16.00 wykład o heraldyce i badaniach genealogicznych – Igor Strojecki
16.00–16.30 genealogia Bielińskich – Andrzej Klim
16.30–17.00 warsztaty herbowe
13.00–15.00 gry plenerowe: krokiet, serso, bule, skakanki
15.00–17.00 gra terenowa: „W poszukiwaniu otwockiego zwierzyńca” – Anna Knapek
17.00–18.00 five o’clock: prelekcja i pokaz o XVIII-wiecznym obyczaju popołudniowych
spotkań przy herbacie, kawie i czekoladzie; degustacja herbaty i gra w bingo
18.00–19.00 koncert Trio d’anches

13 wrzesnia / niedziela / 11.00 – 17.00
11.00–12.00
12.00–13.00
12.00–14.00
13.00–14.00

pokaz strojów cywilnych i wojskowych z lat 90. XVIII wieku
prelekcja i warsztaty kostiumologiczne, kokardy i rozety patriotyczne
gra terenowa „Krakowiacy i Górale”
spacer po parku z architektem krajobrazu
– dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
14.00–14.30 prelekcja „Krakowiacy i Górale” a Insurekcja
– Katarzyna Wodarska-Ogidel
14.30–15.00 recital wokalny złożony z arii z opery „Krakowiacy i Górale”
w wykonaniu Pameli Sinickiej i Rafała Żurka
akompaniament Mariusz Rutkowski
15.00–15.30 pokaz tańców z końca XVIII wieku
15.30
salwa na zakończenie pikniku
16.00-17.00 recital Kama Grott-Tomaszek (obój), Mariusz Rutkowski (fortepian)

Na wszystkie wydarzenia wstep wolny

