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PŁOCKA GALERIA SZTUKI

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania
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Organizowanie wystaw 01/PGS/2020/P 5,50 64 000,00 637 083,33 701 083,331

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  2020  roku  Płocka
Galeria  Sztuki  zamierza  zorganizować  w  swojej  siedzibie  12  wystaw,  tj.:
- rzeźby i malarstwa Ewy i Romana Fleszarów,
- rysunku i malarstwa Barbary Szubińskiej,
- rysunku i grafiki ze zbiorów własnych Galerii,
- malarstwa Jana Lebensteina,
- okolicznościową z okazji Międzynarodowej Nocy Muzeów,
- okolicznościową z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej;
- ilustracji i grafiki estońskiej pn. "Secret Life",
- kolażu i malarstwa Grzegorza Kozery,
- zbiorową wystawę rzeźby polskich artystów współczesnych,
- wystawy w ramach październikowego Festiwalu Themersonów: "Blow-up an Idea. The Themersons 2020", pokonkursową "Pamiętajcie o ogrodach"oraz malarstwa Henryka Cześnika.
Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały na kwotę 6.000,00 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/2020/P 3,50 4 000,00 405 416,67 409 416,672

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.  Istotnym  elementem  jest  wprowadzenie  do  wiedzy  i  ocena  dziedzictwa  kulturowego  oraz  wychowanie  do  świadomego
uczestnictwa  we  współczesnym  życiu  kulturalnym,  w  tym  zaangażowanie  w  procesy  upowszechniania  kultury,  uwrażliwianie  na  równoważną  wartość  form  sztuki,  przygotowanie  do
krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. Projekty Płockiej Galerii Sztuki to zachęta dla wszystkich do poznawania i oswajania sztuki współczesnej. Płocka Galeria Sztuki
realizuje  autorski  program edukacyjny,  organizując:  spotkania  z  artystami  i  krytykami  sztuki,  pokazy  filmowe oraz  tematyczne warsztaty  dla  dzieci  i  dorosłych.  Instytucja  spełnia  rolę
podmiotu inicjującego i organizującego ważne przedsięwzięcia w obszarze popularyzacji sztuki współczesnej w Płocku i regionie, które mają na celu rozwijać wyobraźnię i kreatywność,
uwrażliwiać  uczestników  spotkań  na  otaczający  świat  oraz  przybliżać  wiedzę  z  zakresu  kultury  i  sztuki  współczesnej.  Projekty  dostosowane  są  do  wieku,  wiedzy  i  zainteresowań
publiczności.  Z okazji  ferii  zimowych oraz wakacji  letnich,  jako propozycję twórczego,  ciekawego spędzania czasu instytucja przygotowuje specjalną ofertę warsztatową skierowaną do
całych rodzin. Galeria włącza się także w ogólnopolskie i międzynarodowe działania artystyczno - edukacyjne, takie jak: Międzynarodowa Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki, Dzień Dziecka
oraz obchody rocznicowe.

Działalność wydawnicza 03/PGS/2020/P 3,00 32 000,00 347 500,00 379 500,003

Realizacja  zadania  ma  znaczenie  popularyzacyjne,  reklamujące  i  promujące  działalność  Galerii,  tj.  wystawy  oraz  artystów  i  ich  sztukę.  Działania  wydawnicze  stanowią  uzupełnienie
poszczególnych  projektów  wystawienniczych,  będąc  narzędziem  informacji  dotyczącej  prezentowanego  tematu,  artysty,  czy  koncepcji  prezentowanych  wystaw.
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W 2020 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 6.000,00 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/2020/P 0,00 5 000,00 0,00 5 000,004

W  ramach  realizacji  zadań  Miejskich  Programów:  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii,  w  2020  roku  Płocka  Galeria  Sztuki  planuje
przeprowadzenie cyklu zajęć pn. "(I) grać ze ... sztuką". Celem warsztatów plastycznych jest uwrażliwienie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży
poprzez  realizację  działań  artystycznych  inspirowanych  osiągnięciami  konkretnych  artystów.  Zajęcia  oparte  zostaną  na  działaniach  mających  rozbudzić  kreatywność  i  inteligencję
emocjonalną  uczestników.  Na  każdym  ze  spotkań  uczestnicy  zapoznają  się  z  teorią  i  biografią  artystów,  a  korzystając  z  prezentacji  multimedialnych  zobaczą  ich  przykładowe  prace.
Zdobytą wiedzę młodzi ludzie wykorzystają do przygotowania samodzielnej lub wspólnej pracy. Uczestnikom projektu przybliżona zostanie polska szkoła plakatu i związane z nią postaci,
m. in. Romana Cieślewicza, Henryka Tomaszewskiego czy Andrzeja Pągowskiego. Uczestnicy poznają action painting oraz dripping - reprezentowane przez Jacksona Pollocka i Janet Sobel,
a także surrealizm Salvadora Dali, którego prace spróbują zamienić w rzeźby lub instalacje. Ponadto twórczość Takashi Murakamiego stanie się punktem wyjścia działań przestrzennych
wykonywanych w masie porcelanowej, postać i twórczość Marcela Duchampa będzie pretekstem do poznania nurtu dada i "rzeźb" objet trouve, a twórczość Tadeusza Kantora oraz Christo
do poznania ambalażu.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honorarium pedagoga oraz zakupy materiałów edukacyjnych.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 13.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu pokrycia amortyzacji (9.000,00 zł) oraz wpływów
od darczyńców (4.000,00 zł).

Razem: 12,00 105 000,00 1 390 000,00 1 495 000,00
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