Toruńskie pierniki w dzierżoniowskim muzeum
15-11-2021

Fot: UM Dzierżoniów
Wystawa czasowa „Świat Toruńskiego Piernika” od 18 listopada zagości
w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Pierniki będzie można oglądać do 16
stycznia, ale po wcześniejszej rezerwacji miejsc – wystawa jest bowiem
połączona z warsztatami.
Na wystawie przedstawione będą dawne tradycje piernikarstwa szczególnie
toruńskiego, rzemiosło oraz świat XIX-wiecznego przemysłu i handlu. Na
przygotowanej ekspozycji znajdziemy m.in. rzeźbione formy ze słynnej toruńskiej
kolekcji, nowożytne naczynia cynowe, formy do cukierków czy piernikowe
opakowania. Dodatkowym elementem wystawy będą warsztaty własnoręcznego
formowania pierników.
Toruńskie pierniki od zawsze słynęły z dobrego smaku i kunsztownego
wykonania. Były nie tylko słodkim przysmakiem, ale również niejednokrotnie –
prezentem czy ozdobą. Zwiedzanie wystawy będzie świetną okazją do
wprowadzenia w temat świątecznych tradycji oraz miłego spędzenia czasu przy
tworzeniu piernikowych przysmaków o niezwykłych formach.
Wernisaż wystawy odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w budynku
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Wstęp bezpłatny. Słowo wstępne podczas
wernisażu wygłosi Krzysztof Lewandowski z Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jej sponsorem jest
Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S. A.
Bilety na wystawę to koszt 15 zł od osoby (dzieci do lat 3 są zwolnione z opłaty).
Cena biletu dla posiadaczy Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty
Seniora to 10 zł. W cenie biletu są warsztaty formowania pierników w
tradycyjnych drewnianych formach oraz zwiedzanie wystawy „Świat Toruńskiego
Piernika w Dzierżoniowie”. Wytworzone pierniki są pieczone podczas
oprowadzania po wystawie, a po zwiedzaniu – zbierane przez uczestników.
Zwiedzanie wystawy jest ściśle powiązane z uczestnictwem w warsztatach
formowania pierników, dlatego obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Zwiedzania wystawy wraz z warsztatami trwa 90 minut.
Zanim zwiedzicie wystawę, koniecznie obejrzyjcie jej dzierżoniowski akcent.
Podczas Miodobrania dzierżoniowskie dzieciaki, a nawet całe rodziny miały okazję
robić piernikowe domki. Część z nich wzbogaci ekspozycję Piernikowe Miasteczko
w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, gdzie można obejrzeć Dzierżoniów z
piernika. Część będzie stanowiła miły suport wystawy toruńskich pierników w
Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Sprawdźcie koniecznie, gdzie staną wasze dzieła
– czy w muzeum, czy na dworcu.
Godziny zwiedzania wystawy „Świat Toruńskiego Piernika”:
wtorek: 9:30, 11:30, 13:30;
środa: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30;
czwartek: 9:30, 11:30, 13:30;
piątek: 9:30, 11:30, 13:30;
niedziela: 11:30, 13:30.
Rezerwacja: tel. 74 64 64 661 wew. 21
Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacje przyjmujemy od 19 listopada 2021 r.

