Założone w 2005 roku z inicjatywy
Ilony Karwińskiej i Davida Hilla warszawskie
Muzeum Neonów jest pierwszym tego typu
muzeum w Europie. W pofabrycznym budynku
w SOHO Factory na Pradze Muzeum prezentujemy kolekcję ponad stu neonów z całej Polski,
tworzonych przez przedstawicieli nurtu
awangardy w latach 50.-70. XX wieku.

2018

Misją Muzeum Neonów jest ochrona, dokumentacja i renowacja dawnych reklam świetlnych,
a także upowszechnianie wiedzy na temat neonów
i czasów, w których były produkowane.

www.neonmuzeum.org

Zapraszamy do Muzeum Neonów na zwiedzanie
z przewodnikiem lub lekcje muzealne,
dedykowane uczniom szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów.

Zapraszamy do kontaktu e-mail:
edukacja@neonmuzeum.org
telefon: 503 137 046

Muzeum Neonów
Budynek 55
SOHO Factory
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
NeonMuzeum

Edukacja
w Muzeum
Neonów

KLASYI-IIISZKOŁYPODSTAWOWEJ

KLASYI-IVSZKOŁYPODSTAWOWEJ

KLASYI-IIIGIMNAZJUM
KLASYI-IIILICEUM

ŚWIATŁOIKOLOR

WSTARYMKINIE

WARSZAWAŚLADEMNEONÓW

Na czym polega działanie neonów? Co neon ma
wspólnego z witrażem? Na przykładzie neonów
poznamy zagadnienia światła i koloru. Zastanowimy się,
w jaki sposób i w jakim celu te dwa elementy były
wykorzystywane przez artystów. Poszukamy odpowiedzi na pytanie do czego może być potrzebny kolor oraz
czy barwa może wpływać na nastrój człowieka. Dowiemy się także jak rozpoznać aptekę, jaki kolor miał neon
piekarni oraz co mogły przedstawiać neony.

Warszawskie kina nie przypominają już tych przed
kilku dekad, ale ich legenda żyje nadal. Podczas lekcji
poświęconej neonom zdobiący, niegdyś kina stolicy,
dowiemy się jak powstają animacje. Przekonamy się
też, że czarno - białe filmy wcale nie są nudne. Nie
zabraknie oczywiście kinowego seansu.

Kolorowa, nowoczesna, gwarna, czy może szara
i smutna? Jaka była Warszawa czasów PRLu?
Poszukamy odpowiedzi na to pytanie, pogłębiając
wiedzę na temat PRLu, zwracając uwagę na charakterystyczne elementy, różnice i analogie do dzisiejszego
świata. Spróbujemy umiejscowić neony na mapie
dzisiejszej stolicy, dowiemy się czym jest MDM.

do 35

45 min

BAJKOWENEONY
Dlaczego Kot w butach nosi buty? Po co słoniowi
trąba? Czy legenda o warszawskiej syrence jest
prawdziwa? Jaki smak czekolady najbardziej lubił Jaś
i Małgosia? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań
poznają uczniowie podczas lekcji poświęconej bajkom
i legendom oraz neonowym wariacjom na ich temat.
do 35

45 min

NEONOWYPOCIĄG
Podczas lekcji zabierzemy uczniów w podróż szlakiem
neonów. Zaczniemy wśród znaków świetlnych niegdyś
zdobiących Dworzec Centralny. W trakcie wycieczki
wśród neonów dowiemy się gdzie znajduje się Berlin
oraz z czego słynie Szanghaj. Poznamy też historie
polskich stolic i legendę o warszawskiej syrence.
do 35

45 min

Lekcja 120 zł + bilet wstępu 10 zł

do 35

45 min

SYMBOLE

WARSZAWSKIELEGENDY
Jaką rolę pełniły neony i gdzie się znajdowały? Szukając odpowiedzi na to pytanie, przypomnimy sobie
legendy, które wiązały się z historią i powstaniem
Warszawy. W Muzeum zobaczymy, jak te podania
wykorzystywali artyści. Co ich inspirowało?
Odnajdziemy stare i nowe symbole Warszawy.
do 35

45 min

do 35

Wychodząc od zagadnienia neonów, poszukamy
odpowiedzi na pytanie czym jest symbol. Czy symbol
i znak znaczą coś w ten sam sposób? Co oznacza
"symbolizowanie"? Czy Syrenka Warszawska to jedyny
symbol stolicy? Zastanowimy się, czy neon "Miło cię
widzieć" stał się nowym symbolem Warszawy.
Zobaczymy w praktyce, czym jest identyfikacja graficzna i jak ważne są symbole w codziennym otoczeniu
człowieka.
do 35

KLASYIV-VISZKOŁYPODSTAWOWEJ
KLASYI-IIIGIMNAZJUM

PROJEKTANCI
Skąd wzięły się neony? Czym zajmował się Naczelny
Plastyk Warszawy? Kim jest projektant? Co musi
potrafić, na co zwrócić uwagę? Czy każdy mógł zaprojektować neon? Zagadnienie neonów poznamy od strony
osób, które je tworzyły, poznamy zasady i regulacje,
którym trzeba było się podporządkować. Poznamy
różnicę między neonami na dachach, a tymi na fasadach,
a także dowiemy się czym różni się neon od reklamy.
do 35

45 min

45 min

45 min

REKLAMAWCZORAJIDZIŚ
W czasach PRLu Polskę ogarnęła prawdziwa gorączka
produkcji neonów. Szklane dekoracje świetlne produkowały wówczas trzy przedsiębiorstwa, z Reklamą na
czele. Neony jednak wcale nie do końca były
reklamami. Podczas lekcji dowiemy się, co je od
reklamy różni, zastanowimy się, jak ważna jest reklama
w przestrzeni miejskiej i jak ważna jest harmonia,
a także poszukamy rozwiązań, które mogłyby ulepszyć
wizualną stronę miasta.
do 35

45 min

ZWIEDZANIEMUZEUM
ZPRZEWODNIKIEM
Oferujemy zwiedzanie muzeum z przewodnikiem,
w języku polskim lub angielskim. Zapraszamy indywidualnych zwiedzających, jak i grupy zorganizowane.
Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum poza godzinami
otwarcia, także w godzinach wieczornych, za dodatkową opłatą.
czas trwania oprowadzania:

45 min

