POLSKIE POWSTANIA NARODOWE

Powstanie
styczniowe
Powstanie styczniowe to tytuł drugiego (po Powstaniu listopadowym) albumu z nowej wyjątkowej serii wydawniczej Polskie powstania narodowe. Przedstawiamy w nim graficzny obraz walki
Polaków o niepodległość. Do wydania publikacji
użyte zostały najszlachetniejsze materiały jakie
tylko są dostępne na rynku europejskim. Zastosowano twardą oprawę pokrytą ekologiczną skórą
koloru granatowego, tłoczenie złotą folią. Wzorem
szlachetnych przedwojennych albumów wszystkie
brzegi kart pozłocono. Każdy egzemplarz książki
otrzymał własny numer identyfikacyjny i ma charakter wybitnie kolekcjonerski.
Monika Żeromska, Po ataku na dwór

Maksymilian Gierymski, Czaty

W 2013 roku obchodzimy 150
rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Było to największe polskie powstanie narodowe. Wobec
ogromnej dysproporcji sił i braku
realnej pomocy z zewnątrz wielki
zryw narodowy mający urzeczywistnić polskie marzenia o niepodległości nie przyniósł powodzenia,
powstanie zakończyło się klęską.
Powstanie styczniowe zainspirowało wielu twórców: pisarzy, poetów, muzyków, malarzy
i rysowników. W albumie prezentujemy ponad 200 reprodukcji: obrazów, grafik, rysunków, fotografii a także biżuterii
patriotycznej.
Przedstawiamy
obrazy olejne Artura Grottgera, a także jego cykle rysunków: Polonia (1863) i Lithuania
(1864 – 1866), tu w kartonach
wydanych w Wiedniu. Bezpośrednim uczestnikiem powstania styczniowego był Maksymilian Gierymski, przedstawiamy
jego mniej znany obraz Czaty,
a jako mały chłopiec powstanie
widział i przeżył Jacek Malczewski. W powstaniu stracił rękę
Ludomir Benedyktowicz, a prezentowany Podjazd powstańców
jest autobiograficznym obrazem.
Aleksander Sochaczewski sam
zesłany na Syberię jest autorem
wielu prac ukazujących katorgę
znajdujących się tam Polaków.
W niniejszym albumie przedstawiamy ponadto prace m.in.:

Artur Grottger, Cykl Polonia 1863, Symbol Polski

Henryka Pilattiego, Aleksandra
Lessera, Władysława Bakałowicza,
Walery Eliasza Radzikowskiego,
Józefa Ryszkiewicza, Moniki Żeromskiej, Józefa Górskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Tadeusza
Niewiadomskiego, Antoniego Kozakiewicza, a także Józefa Cywińskiego.
Duża część z prezentowanych prac pochodzi ze zbiorów
Muzeum Niepodległości w Warszawie, jednostki utworzonej do
dokumentowania walki Polaków

o niepodległą Polskę, a autorem
wprowadzenia jest dyrektor tegoż
Muzeum dr Tadeusz Skoczek.
Obraz powstania styczniowego,
walk zbrojnych, a także wydarzeń
sprzed jego wybuchu, jak i represji
po klęsce dopełniają zbiory Biblioteki
Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki
Narodowej w Warszawie, Muzeum
Narodowego w Krakowie, Muzeum
Historycznego Miasta Stołecznego
Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Powstanie styczniowe:
208 stron, 33x24 cm, oprawa twarda, ekologiczna skóra. Wydanie w poczwórnej
wersji językowej (j. polski,
j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki). Wszystkie egz. numerowane.

cena albumu:
250 zł + 5% VAT

Ludomir Benedyktowicz, Podjazd powstańców

Walery Eliasz Radzikowski, Scena z powstania

Aleksander Sochaczewski, Apoteoza Polski zakutej w kajdany

Wydawcy: Muzeum Niepodległości w Warszawie i Oficyna Wydawnicza Proszówki
Muzeum Niepodległości w Warszawie
00-240 Warszawa, al. Solidarności 62
tel. 22/ 826-90-91, fax. 22/ 827-03-23
e-mail: sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
www.muzeum-niepodleglosci.pl

