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PŁOCKA GALERIA SZTUKI

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania
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Organizowanie wystaw 01/PGS/2018/P 5,50 94 000,00 579 652,17 673 652,171

Realizacja  zadania  polega  na  stworzeniu  bogatej  pod  względem  artystycznym  oferty  wystaw,  prezentujących  najciekawsze  zjawiska  pojawiające  się  w  polskiej  i  zagranicznej  sztuce.
Zadanie  obejmuje  działania  organizacyjne,  opracowanie  programu  wystaw,  ich  aranżację,  transport,  montaż  i  demontaż  oraz  promocję  i  dokumentację  działań.  W  2018  roku  Płocka
Galeria  Sztuki  zamierza  zorganizować  w  swojej  siedzibie  12  wystaw,  tj.:
- malarstwa i rysunku Józefa Panfila,
- malarstwa Tomasza Kurana,
- malarstwa Jana Tarasina,
- zbiorową rysunku i grafiki "Kobieta Anima",
- malarstwa i grafiki Piotra Pasiewicza,
- malarstwa Zdzisława Beksińskiego,
- plenerową z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- rzeźby z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
- ilustracji Jana Marcina Szancera,
- pokonkursowej "Współczesny obraz batalistyczny",
- pokonkursowej - ogólnopolskiej "Ulica Themersonów",
- malarstwa Pawła Wyboroskiego.
Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały na kwotę 4.000,00 zł.
Wydatki  bezpośrednie  dotyczą  przede  wszystkim  honorariów  wynikających  z  zawartych  umów  o  dzieło,  zakupu  materiałów  niezbędnych  do  organizacji  imprez,  transportu  wystaw,
delegacji  i  noclegów  dla  artystów  oraz  innych  usług  dotyczących  organizacji  wystaw.

Działalność edukacyjna 02/PGS/2018/P 3,50 3 000,00 368 869,57 371 869,572

Poprzez  działalność  edukacyjną  rozumiana  jest  organizacja  spotkań  z  artystami  i  wykładowcami  oraz  warsztatów  artystycznych  i  plastycznych,  które  mają  na  celu  przybliżenie
zwiedzającym  zagadnień  związanych  ze  sztuką  współczesną.  Każdej  wystawie  towarzyszą  spotkania  edukacyjne,  na  których  omawiana  jest  tematyka  prezentowanych  dzieł,  technika
wykonania, osadzenie w sztuce współczesnej oraz odniesienie do historii. W ramach standardowych działań oświatowych, towarzyszących poszczególnym wystawom, Galeria organizuje
warsztaty  plastyczne  dla  różnych  grup  wiekowych  oraz  warsztaty  rodzinne,  podczas  których  w  zajęciach  plastycznych  biorą  udział  wszystkie  pokolenia  płocczan.  Do  każdej  z  wystaw
przygotowywany jest również komentarz lub tzw. „lekcje na ekspozycji”, obejmujące projekcję filmu i towarzyszący jej wykład. Ponadto w Galerii organizowane są wykłady dla uczniów
płockich szkół oraz dla studentów lokalnych uczelni, przybliżające zagadnienia związane z historią sztuki, oraz zjawiskami współcześnie zachodzącymi w sztuce. Przygotowywane są także
wykłady oraz warsztaty plastyczne, skierowane bezpośrednio do słuchaczy dwóch płockich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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Działalność wydawnicza 03/PGS/2018/P 2,50 31 000,00 263 478,26 294 478,263

Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztukę.
W 2018 roku instytucja zamierza wydać katalogi, foldery, zaproszenia i plakaty towarzyszące każdej z wystaw.
Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł.
Wydatki bezpośrednie zadania związane są z drukiem plakatów i zaproszeń towarzyszących wystawom.

Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałanie
alkoholizmowi oraz narkomanii

04/PGS/2018/P 0,00 4 000,00 0,00 4 000,004

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie cyklu czterech dwugodzinnych zajęć plastycznych połączonych z działaniami pedagogicznymi z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania
problemów  alkoholowych,  przeznaczonych  dla  dzieci  i  młodzieży.  Cykl  zajęć  pod  nazwą  „Trzy  wymiary...  sztuki”  zostanie  oparty  na  działaniach,  podczas  których  młodzież  będzie
poznawać  różne  środki  wyrazu  plastycznego  w  celu  rozbudzenia  kreatywności  i  innowacyjności  uczestników.  Inspiracją  do  warsztatowych  działań  twórczych  będą  nowoczesne  formy
wypowiedzi  artystycznej.   Podstawą  pracy  będą  trzy  niezbędne  jej  aspekty,  a  mianowicie:  kompozycja,  kolor  i  światłocień.  Dobór  działań  warsztatowych  podporządkowany  zostanie
właśnie tym hasłom, co w rezultacie ma pomóc uczestnikom zrozumieć istotę twórczości, a także pomóc w pracy nad własnymi dziełami. Dzieci i młodzież poznają takie zagadnienia, jak:
orfizm; surrealizm, czy sztuka kinetyczna. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy zapoznają się zarówno z teorią, jak i wykorzystają zdobytą wiedzę do przygotowania samodzielnej lub
wspólnej pracy malarskiej lub rzeźbiarskiej, inspirując się wymienionymi postaciami i ruchami w sztuce. Spotkania zaplanowane są w taki sposób, aby dzieci i młodzież biorące udział w
projekcie  miały  okazję  do  pracy  zespołowej  oraz  spotkania  profesjonalnych  artystów  na  co  dzień  zajmujących  się  pracą  twórczą.  Prowadzone  zajęcia  nauczą  uczestników,  zarówno
planowana  swojej  pracy,  jak  i  twórczego  wprowadzenia  w  życie  poznanych  teorii.  Zajęcia  przeprowadzane  będą  w  taki  sposób,  aby  wyraźnie  pokazać  młodemu  odbiorcy,  iż  stoją  w
opozycji do zachowań ryzykownych i są świetną alternatywą dla wszelakich używek oraz że wyrażanie siebie, swoich uczuć (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) poprzez sztukę jest
nie tylko bezpieczne, ale jednocześnie może stać się elementem, który pomoże uzyskać większą akceptację środowiska, a nawet stać się osobą powszechnie lubianą i szanowaną. Zajęcia
mają za cel obejmować czynności dydaktyczne poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery osobowości: intelektualną, moralno – społeczną oraz emocjonalną.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 11.000,00 zł z tytułu pokrycia amortyzacji.

Razem: 11,50 132 000,00 1 212 000,00 1 344 000,00
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