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Zaproponowane przez uczestników tematy rozmów 
 

Wystawiennictwo: 

- Szeroko pojmowana tematyka misji galerii miejskich oraz tego, czy mogą one (i jeśli tak, to w 

jakim stopniu) mieć charakter  elitarny. Kwestia priorytetów w planach wystaw, czyli np. 

wspieranie i promowanie środowiska lokalnego. 

- Cenzura polityczna, obyczajowa, religijna – jak się bronić? Monitoring zdarzeń? 

- Relacje i zależności pomiędzy artystą-instytucją-budżetem-odbiorcami. 

- Digitalizacja zbiorów i wirtualizacja ekspozycji – dobre przykłady, złe praktyki. 

 

 

Edukacja: 

- problem edukacji kulturalnej w szkołach. 

- Edukacja młodych odbiorców w obszarze sztuk wizualnych (strategie, narzędzia) 

- edukacja a animacja różnych środowisk,  

 

Galeria a środowisko lokalne: 

- polityka kulturalna samorządów 

- relacje z samorządem i politykami na szczeblu lokalnym 

- godzenie interesów tzw. lokalnego środowiska, a własnymi aspiracjami i założeniami planów 

programowych.  

- współpraca z lokalnymi instytucjami kultury 

- wzajemna promocja lokalnych środowisk plastycznych 

- rola małych galerii, w niewielkich ośrodkach miejskich, rola dużych galerii w dużych ośrodkach  

 

Promocja: 

- budowanie publiczności 

- Rozbuchana reklama czy praca u podstaw? – dylematy galernika. 

- Skuteczna promocja działalności galerii – jak to zrobić? Relacje instytucji z odbiorcą i artystą. 

- rola galerii sztuki we współczesnym, coraz bardziej „wirtualnym” świecie, 

- Zarządzanie elektroniczne instytucją (oprogramowanie) 

- promocja instytucji w mieście 

 

Finansowanie: 

- problemy finansowania instytucji, 

- Finansowanie instytucji – nowe źródła i sposoby 

- pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność programową przy niskich datacjach 

podmiotowych. 

- Ramy budżetowe wynagrodzeń dla artystów za poszczególne dzieła (wystawa zbiorowa, 

indywidualna, projekt dzieła sztuki w przestrzeni publicznej, warsztaty,  projekty druków – plakat, 

katalog, etc.), wynagrodzenia dla pracowników – stanowiska, premie, zadania dodatkowe, lobby w 

MKiDN – dostrzeżenie wartości BWA, wprowadzenie ustawowej godziny w galerii sztuki 

współczesnej w programie przedmiotu wiedza o kulturze 
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Wymiana doświadczeń: 

- wymiana i współorganizacja wystaw 

- wymiana informacji i doświadczeń dotyczących m.in.: budowania publiczności, edukacji, 

animacji różnych środowisk, 

 

Współpraca: 

- platforma internetowa łącząca instytucje  

- ewentualne rozważenie wspólnych projektów wystawienniczych 

- Możliwość realizacji wspólnych projektów w obrębie sieci 

- przepływ informacji pomiędzy instytucjami 

 

 

 

 

 


