
wystawa magii 
i iluzji w galerii 
bronowice

Szanowni Państwo

W dniach 14 – 20.11.2017 zapraszamy 
do obejrzenia unikatowej wystawy ma-
gii i iluzji w Galerii Bronowice. To aż 15 
interaktywnych i  niezwykle zaawan-
sowanych technicznie eksponatów, 
interesujących zarówno dla dzieci, jak  
i  dorosłych. Można tu odkryć sekrety 
iluzji, bazujące na wiedzy m.in. z dzie-
dzin fizyki, chemii czy optyki.

Zapraszamy!

galeria słynnych 
iluzjonistów

Galeria prezentuje sylwetki najwy-
bitniejszych iluzjonistów, w tym m.in. 
niepublikowane informacje i  cieka-
wostki z  życia Davida Copperfielda, 
a  także jego legendarnych asysten-
tek: Claudii Schiffer, Jane Seymour 
czy Pameli Anderson.

głowa na stole

Hit wystawy! Atrakcja, do której ustawia-
ją się kolejki, a także niesamowita iluzja 
optyczna i  szansa na nieprawdopodob-
ne wręcz zdjęcie. Kiedy widz wchodzi 
do komnaty okazuje się, że reszta jego 
ciała znika, a na stole pozostaje tylko … 
głowa.

magiczna twierDza

To okazja, by zobaczyć lewitującego 
w powietrzu mnicha, jak również dowie-
dzieć się, jakie znaczenie, przy powsta-
niu tej iluzji ma wbudowanie we wrota 
Twierdzy pryzmatu trójgraniastego.

komnata iluzji 
optycznych

Pełna fascynujących iluzji optycznych, 
wspaniała zabawa z perspektywą i  ko-
lejna szansa na niesamowite zdjęcie! 
Po wejściu do komnaty okazuje się, że 
jedna osoba jest znacznie większa od 
drugiej – dotychczas taki  efekt mógł 
być podziwiany jedynie w Centrum Na-
uki Kopernik. 

księga magii

Wielka Księga Magii zawiera dokład-
ny plan wystawy. Dzięki niej wiadomo, 
w pobliżu których sklepów znajdują się 
poszczególne atrakcje i jak rozplano-
wać swoją wizytę.

magiczne kino

W  Magicznym Kinie widzowie mogą 
obejrzeć 60-minutowy film, na którym 
Jędrzej Bukowski, twórca wystawy i  ilu-
zjonista określany mianem „Polskiego 
Davida Copperfielda” prezentuje swoje 
najlepsze iluzje i  uczy magicznych tri-
ków.

królik w cylinDrze

Symbol wystawy i wspaniała okazja, aby 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z dwu-
metrowym królikiem!

Drzewko cytrusowe

Efekt prezentowany m.in. w filmie „Ilu-
zjonista” i wyjątkowa szansa, aby po-
znać sekret drzewka cytrusowego, któ-
re samo kwitnie!

sekretna świątynia

Interaktywny i niezwykle zaawanso-
wany technicznie eksponat! Można tu 
odkryć zjawisko, wzbudzające niezwy-
kłe zainteresowanie już od czasów sta-
rożytnych: po rozpaleniu znicza drzwi 
potężnej świątyni greckiej otwierają się 
same! Wystarczy nacisnąć przycisk, aby 
przekonać się, że zjawisko zaistniało 
dzięki Prawu Archimedesa.

grająca szafa

Interaktywna, niezwykle zaawansowana 
technicznie ciekawostka! Jedyna szan-
sa, by odkryć sekret słynnej szafy Braci 
Davenport, która nagle zamyka się, zaś 
z jej wnętrza wydobywają się dźwięki 
instrumentów.

zamiana woDy 
w wino

Eksponat prezentujący sekret przemia-
ny wody w wino!

tajemniczy eliksir

Ujawnimy tu, najbardziej pożądany  w 
XVI w., sekret powstania mikstury umoż-
liwiającej zamianę żelaza w złoto. Jej 
twórcą był Cagliostro, sprytny alchemik, 
który zapragnął zbić fortunę na sprzeda-
ży eliksiru, mogącego uczynić bogatym 
każdego człowieka. Jego niecne zamia-
ry wyszły na jaw, kiedy okazało się, że 
nie była to żadna specjalna mikstura. 
Mag zmieniał żelaza w złoto, wykorzy-
stując jedno z podstawowych praw che-
micznych.

komnata z Duchem

Niesamowity efekt, prezentowany rów-
nież w Disneylandzie i wielka szansa, 
aby zobaczyć pojawiającego się i zni-
kającego w komnacie ducha! Można tu 
także poznać sekret mrożącego krew 
w żyłach zjawiska, powstającego dzięki 
jednemu z praw optyki. Na tej samej za-
sadzie działają również promptery sto-
sowane w telewizji!

lewitujący stół

To atrakcja, dzięki której widzowie od-
kryją sekret lewitującego stołu. Nie-
powtarzalna okazja, aby zrobić sobie 
zdjęcie  z unoszącym się w powietrzu 
stołem.

mechaniczny 
szachista

Maszyna skonstruowana po to, aby 
wygrywać z najlepszymi szachistami -   
z Napoleonem czy Katarzyną II, przez 
lata będąca pilnie strzeżoną tajemni-
cą. Sekret „Mechanicznego Szachisty” 
wyszedł na jaw dopiero wtedy, gdy po 
kolejnej przegranej Katarzyna II nakaza-
ła skonfiskować automat. Okazało 
się, że nie był to cud techniki, a rękami 
„Mechanicznego Szachisty” w rzeczywi-
stości sterował beznogi, polski powsta-
niec, wybitny szachista, który ukryty był 
w stole.
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