PROGRAM DZIALALNOSCI GALERII IM. SLEIqDZTNSKICH
NA OKRES: STYCZEN 2O2I - CZERWIF,C 2024

Galeria

im.

Slendziriskich realizuje swoj4 dzialalnoSi statutow4 poptzez

upowszechnianie i udostgpnianie kolekcji rodu Sleidziriskich, dokumentuj4cej kulturg Kres6w
Wschodnich. Prezentuje tak2e dorobek historig lokalnego Srodowiska artystycznego.
Zapewnienie rcalizacji tych cel6w odbywa siE poprzez organizowanie wystaw, prowadzenie

i

badan, dzialalno66 edukacyjn4 nabnvanie, przechowywanie i konserwacjg dziel sztuki. Swoj4

dzialalno56 statutow? ins[,rucja prowadzi w czterech obiektach: przy ul. Waryriskiego 24a,
Legionowej 2, Wiktorii 5 i Rynku KoSciuszki 4.
Program na okres styczeh 2021 - czerwiec 2024 jesl kontynuacj4 dzialan statutowych
podjgtych w latach 2015 - 2020 i nastawiony jest na osiqgnigcie nastgpuj4cych cel6w:

1.

2.
3

.

4.
5.

Upowszechnianie wiedzy o kolekcji rodu Sleridziriskich i kolekcji artyst6w
bialostockich.
Zwigkszanie zasob6w kolekcji rodu Slendziriskich oraz tworzenie kolekcji artyst6w
bialostockich i artyst6w Zydowskich pochodz4cych z Bialegostoku oraz promocja
kolekcji wPolsce i Europie.
Edukacj a szerokiego grona odbiorc6w w zakesie sztuki wsp6lczesnej .
Budowanie relacji migdzy sztukq (obraz, literatura, muzyka) a jej odbiorcami'
Wspieranie dzialalnodci lokalnych artyst6w poprzez tworzenie wsp6lnych inicjatyw
artystycznych.

6.

Promocja mi asta poprzez dzialania Galerii.

Program dzialalnosci Galerii im. Slendzinskich dotyczy rcalizacli zadah w czterech
obiektach. Galeria bgdzie tez kontynuowa t, dzidania w przestrzeni miejskiej. Wszystkie te
projekty maj4 na celu przyci4grigcie i zainteresowanie widza ofert4 Galeii, aptzezto budzenie
wra2liwoSci na sztukg, edukacjg w zakresie estetyki 2ycia codziennego, poznawanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego.

I.
1.

Dzialalnosd statutowa

-

merytorTczna w okresie styczeri 2021 'czerwiec2O24

PLANY WYSTAWIENNICZE

Rocznie planujg realizacjg 16 wystaw w Galerii i 2 zewngfiznych, wsp6lnie
z Muzeum Przyrodniczym w Bialowiezy. Wystawy te prezentowa6 b9d4 przede wszystkim

1

axtyst6w pochodz4cych:r Bialegostoku, a lakZe z kggu grodzierisko-wileriskiego. W ramach
wystaw goscinnych zapriuzani r6wniez bqd4 artydci z Polski i ze Swiata.

W obiekcie przy Rynku KoSciuszki 4 prezentowana bgdzie wystawa stala, dokumentuj4ca
dorobek artystyczny rolziny Slefdziriskich: Aleksandra, Wincentego i Ludomira, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie wzbogacana o nowe nabltki. wystawa zostanie przeniesiona
ul. Waryriskiego 24a i bgdzie na nowo zaatatzowana. Pozostala
dzialalnosd to r6wnie2: konserwowanie, opracowywanie (karty obiektu, skanowanie),
archiwizowanie i udostgpnianie dziel (negatywy , pozytyry, odbitki). Systematyzacja kolekcji
odbyrva6 sig bgdzie za pomocQ systemu muzealnego MONA.
z dotychczasowej siedziby przy

W budynku przy ul. Legionowej 2

bqdzie prezentowana tw6rczoS6 wybitnych artyst6w
wsp6lczesnych (matarzy, rueibiarzy, i przedstawicieli innych dyscyplin sztuki: teatru, filmu,
sztuki u2ytkowej itp.), zwiaganych z miastem i regionem. Nadal bgd4 przyblizarle sylwetki
malatzy z krqgu Zwipku Polskich Artyst6w Plastyk6w Okqg w Bialymstoku, dzialaj4cego
w latach 1944-2003. Gak:ria zajmuje sig r6wnie2 ,,wylawianiem" i promocjq mlodych talent6w,
wykorzystuj4c przy tyrn wiedzg pedagog6w bialostockich szk6l artystycznych, szuka
najbardziej utalentowanych uczni6w rekomendowanych przez profesor6w m.in. Liceum
Plastycznego im. A. Grorlgera w Supradlu czy profesor6w wydziatu Architektury Politechniki
czerwiec 2024 planujE pokazywa6 w obiektach przy
Bialostockiej. W okres:.e 2021

-

ul. Legionowej 2 i Wiktorii 5 (opr6cz prac uznanych tw6rc6w) wystawy mlodych artyst6w,
w ramach prezentacji ,,mlodych talent6w".
W budynku przy ul. Wiklorii 5 bgd4 prezentowane ekspozycje z zakresu fotografii artystycznej,
reporta2owej i archiwalnej z przeniesieniem akcent6w na tw6rc6w lokalnych lub zwiTanych
z Bialymstokiem , atak1e, wystawy artyst6w spoza bialostockiego Srodowiska fotogtaficznego.
obejmie r6wnie2: konserwowanie,
Wiktorii
CzEi6 dzialalnoSci GrLlerii przy
udostqpnianie prac
opracowy'rvanie (karty obiektu, skanowanie), archiwizowanie

ul.

5

i

fotograficznych (negatywy, poztiyry, odbitki). Systematyzacja kolekcji odbywai sig bgdzie
za pomoc4 systemu muz,:alnego MONA.

w

dotychczasowej siecLzibie przy :ul. waryriskiego 24 a bEdzie wygaszana dzialalnosi
merltoryczna, bowiem budynek, ze wzglgdu na silne zagrzybierue, musi przej5i kapitalny
remont.

PLANOWANE WYST,A.WY
l) W 2021 roku planujg nastgpuj4ce wystawy:
FotograJii: m.in. Michala Obryckiego/Przemyslawa Paprockiego, Damiana Chrobaka,
Agnieszki Pileck. ej, GrzegorzaD4browskiego, Karola Grygoruka'
Malarstwa: m.in. Kristiny Alisauskaite, Anny Blachno, Mikolaja Maleszy, Krzysztofa
Chy2ego.

Planujq przedluZenie utnowy na kolejne lata z Muzeum Przpodniczym w BialowieZy,
w ramach kt6rej bgdzie rro2liwa realizacja dw6ch wystaw rocznie, prezentuj4cych tw6rczo6i
lokalnego Srodowiska artystycznego.

2)

W 2022 roku planujg nastqpuj4ce wystawy:
2

I

Folografii: m.in. Pawla Supemaka, Marcina Onyfryjuka, Tomasza Olszewskiego,
Kuby D4browskiego, Michala KoScia, Boguslawa Skoka.

Malarstwa'. m.in. Aleksandra Chomczyka, Mikolaja Wolkowyckiego, Wioli
Glowackiej, Marka S*irydo*i"ra, Andrzeja Dworakowskiego, Andrzeja

3)

Piotrowskiego.
W 2023 roku planujg nastgpuj4ce wystawy:
FotograJii: m.in. Macieja Dakowicza Jakuba Ostolowskiego, Jacka Lewisa Hurna,
Maktrsnua: m.in. Jerzego Hoppen4 Henryka Opdki, Honry Bzrizrnta" Doroty Mydi( Joarmy
Slojan, Tatiany tr-awresz i Mateusza Wolframa-

4)

w

W 2024 roku planujg nastgpuj4ce wystawy:
Fotografii: m.in. Filipa WiSniewskiego, ks. Piotra Sledziewskiego, Wiktora Wolkowq
Martina Saroveca, Magdaleny Awruk.
Malarstwa: m.in. Bencjona Rabinowicza, Simona Segal4 Plenery Bialowieskie
(malarstwo - wystawa zbiorowa), Elzbiety Romanowskiej-Muszyriskiej (malarstwo).

2021

czerwiec 2024 planttig r6wniez pokazy'ttac tw6rczo66 mlodych artyst6w'
w ramach prezentacji ,,mlodych talent6w" oraz artyst6w zza wschodniej granicy'
latach

okazji kazdej wystawy b9d4 te? organizowane spotkania z ]udzialem znawc6w przedmiotu
poszerzaj4ce wiedzg, przygotowuj4ce widz6w do odbioru i interpretacji sztuki. Celem tej
dzialalnoici iest jak naj szer szy przekaz dotycz4cy 2ycia kulturalnego w Bialymstoku, tego
z przeszlo!;ci i wsp6lczesnego, a ptzez to budzenie wra2liwosci ludzi na sztukg poprzez jej

Z

przelywanie. wszelkie dzialania Galerii
aktl"wnych odbiorc6w.

dq;zq

r6wnie2 do pozyskania jak najwigkszej liczby

W realizacji tych zamierzefi niezwykle wtana bEdzie wsp6lpraca z innymi instytucjami
w polsce i zagranic}: Muzeum Narodowym w warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie,

Muzeum pomorza Srodkowego w Slupsku, Muzeum Narodowym w Mirisku (Bialorug),
wileriskim Muzeum Malarstwa (Litwa), Muzeum Pamigci Shoah w Pary2u. Muzeum Zyd6w

w Berlinie, Simon Segal Muzeum Aups (Francja), uczelniami wy2szymi
w Bialymstoku i Toruniu. Dzialania Galerii bgd4 r6wnie2 skierowane na pozyskiwanie
partner6w do wsp6lnych projekt6w w5r6d lokalnych fundacji i slowxzyszeh, a tal<ze
wsp6lpracownik6w z Polski i zagranicy.

2. PLANY

WDAWICZE

Od 2O2O roku ,,Ananke" wydawane jest dwa razy w roku. ,,Ananke" skupione dot4d wok6l
dzialalnojci i kolekcji Galerii oraz problematyki dawnych K-res6w Wschodnich, poszerzyto
wachlarz zainteresowaf o inne galgzie sztuki, jak np. literaturg, a takae o bie24ce wydarzenia
kulturalne w Bialymstoku.
okazji wybranych wystaw bgdq, jak dotychczas, wydawane katalogi. Planowane s4 te2
wydawnictwa o tematyce dotycz4cej kultury i zycia artystycznego w Bialymstoku i na Kresach
Wschodnich. Planowane wydawnictwa:

z

Jerzy Zinkow

-

Monografia (2021)
3

/

ArtySci i bialostoccy w reportazu radiowym - wydawnictwo (202 1)
Aleksander Chomczyk - rnonografia (2022)

Mikolaj Wolkowycki - monografia (2022)
,,Alfabet artyst6w Bialegostoku "

-

praca zbiorowa (planowana do wydania w 2023 r.)

Bencjon Rabinowicz - monografia (2024)
Plenery Bialowieckie - monografra (2024)
Sleridziriscy w zbiorach (ialerii - katalog (2024).

Rozwijana r6wnie2 bgdzie Cyfrowa Galeria Sleridziriskich (cyfrowa.galeriaslendzinskich.pl),
a takZe zmieniona i unowoczeSniona strona intemetowa Galerii.

3, PLANY BADAII'CZE

Planowane s4 badania

wybitnych postaci

ze

i dokumentowanie

dziej6w sztuki podlaskiej, kwerendy dolycz4ce
Swiata sztuki, jak r6wniez artyst6w 2ydowskich pochodzqcych

z Bialegostoku, uzupelnirrnie wiedzy o dzialalnoSci artystycznej Sleridziriskich oraz lokalnego
Srodowiska artystycznego. Badania bgdq prowadzone w muzeach i archiwach litewskich oraz

bialoruskich, a tak2e w Berlinie i ParyZu.
Nadal bgdq prowadzone kwerendy w archiwach petersburskich i litewskich oraz bialoruskich
dotycz4ce Stanislawa, Wincentego, Aleksandra i Ludomira Sleridziriskich.
W latach 202 1 - c zerwiec 2024 kontynuowane bgd 4 tozpoczgte w latach poprzednich kwerendy
dotycz4ce rodziny SleriJziriskich, jak r6wnie2 artyst6w zwi4zutych ze szkol4 wilerisk4
i artyst6w 2ydowskich.

Efekty prowadzonych ba,Jari bgdq publikowane w wydawnictwie ,,Ananke", zai przygotowane
kwerendy stan4 sig podstaw4 do merytorycmego przygotowania wystaw i katalog6w oraz
wydawnictw. Opracovryvane jest r6wnie2 pozyskane ptzez Galerig archiwum
Zwiszkr Polskich Artyst6w Plastyk6w Okrgg w Bialymstoku i archiwum Heleny BohleSzackiej.

4. TTryORZENIE KOLEKCJI

Galeia poprzez zakup :ub darowizny nieustannie uzupelnia kolekcjg rodu Sleridziriskich.
Kolekcja ta jest jednym z niewielu zbior6w tego typu w Europie, reprezentuje bowiem trzy
pokolenia artyst6w. Obe<;nie, jak i w latach poprzednich, jest uzupelniana w miarE mo2liwoSci
finansowych; w kolejnych latach planuje sig kontynuacjg uzupelniania.
Wa.Znym zadaniem realizowanym przez Galeig jest budowanie zbioru prac bialostockiego
Srodowiska artystycznego z kggu bylego Zwi4zku Polskiego Artyst6w Plastyk6w Okrgg
w Bialymstoku oraz Z,ui4zku Polskich Artyst6w Fotografik6w, a takze zakrtp dziel do

powstaj4cej kolekcji artyst6w 2ydowskich pochodz4cych z Bialegostoku: m.in. Bencjona
Rabinowicza, Simona Sr:gala, Moli Chwata. Marcina Durica, Oskara Rozaneckiego, Chaima
4

Urisona (obrazy z getta bialostockiego 1941-1943). Obecnie Galeria posiada 1261 dziel szt*i,
z czego 801to obrazy rodu Sleridziriskich. W zasobach Galerii znajduje sig r6wnie2 rzemioslo
artystyczne (120 sztuk), archiwalia archiwum artyst6w bialostockich (8409 dokumenty)
i archiwum wilefrskie (824 dokumenty).

-

5, DZIAI,ANIA EDUKACYJNE

Dzialalno56 edukacyjna bgdzie ro zszerzarla poprzez wprowadzanie nowych form kierowanych
do r62nych grup wiekowych. W moZliwie nowoczesnej formie ekspozycyjnej i edukacyjnej
bgdzie zapewniany j ak naj szerszej publicznoSci kontakt z tym, co autentyczne, by Galeria stala
sig miejscem edukacji nowego pokolenia, Swiadomego swojej to2samo5ci historycznej,
otwartego na sztukg, rozwijajqcego swoje ambicje w szybko zmieniaj4cym sig Swiecie poprzez

swoje dodwiadczenie spotkania ze sztlk4. Sztuka bowiem jest jednym
pomost6w l4cz4cych spoleczefrstwa odrgbne kulturowo.

z najw

miejszych

Dla najmlodszych odbiorc6w zostanq przygotowane zajgcia tematyczne m.in. ,,Sredniowieczne
wtaiemniczenie", ,,Graficzne ABC" - cykl edukacyjny, ,,Szalone awangardy". Kontynuowane
bgd4 wszystkie warsztaty realizowane w chwili obecnej w Galerii m.in. ,,Arcymama Arcltata", ,,Plastyczne popoludnia w Galerii". Wydane zostan4 nowe pzewodniki edukacyjne
dla najmlodszych odbiorc6w Galerii.

- Przewodnik edukacyjny dla nauczycieli i rodzic6w bEdzie wydawany co roku
o nowe propozycje Galerii.

i

poszetzaty

- Wydawnictwo Al ...sztuka nie boli, poradnik dla rodzic6w zavieraj4cy 12 dzialaf, na 12
miesigcy w roku, na przykladzie warsztat6w towarzysz4cych wystawom czasowym,
prezentowanym w Galerii.
Obecnie w Galerii prowadzone s4 zajgcia artystyczne dla doroslych,

jak i cyklzaj96 pt.

',Sztuka
przed obiadem" skierowane do senior6w. Du2ym zainteresowaniem ciesz4 siE r6wnie2 zajEcia
dla nauczycieli pt. ,,Plastyka, naco dzieii', kt6re bgd4 kontynuowane w latach nastqpnych'
Przygotowywany jest r6wnie2 projekt stworzenia grupy spolecznych przewodnik6w, bowiem
spacery historyc nte ciesz4 sig coraz wigksz4 populamodci4 w mieicie.

6,

INNE DZIAI,ANIA

Z dotychczasowych dzialan Galerii kontynuowany bgdzie Migdzynarodowy Festiwal Muzyki
Dawnej im. Julitty Sleridziriskiej, jak r6wnie2 czwartki u Sleridziriskich, zwiqzane przede
wszystkim z kultur4 Kres6w wschodnich. organizowane b9d4 koncerty, spotkania literackie
w ramach cyklu ,,Uwaga Literatura", czy spotkania dotycz4ce sztuki'

II. PLANY REMONTOWE I INWESTYCYJNE

1.

Siedziba przy ul. L. Waryriskiego 24a

s/
/

bardzo dulym zagrzybieniem pomieszczei, tj' pokoju pracownik6w
jest
merytorycznych, sali w;'stawowej, korytarza, lazienki, szatni, magazynu, konieczne

W

zwiqzku

z

przeprowadzenie ich kapitalnego remontu. Niezbqdny jest r6wnie2 remont klatki schodowej
oraz pracowni edukacyjntj zlazie*4 wNqcznie.

2. Konieczne bgdzie uzupelnienie wlposazenia instltucji w sprzqt biurowy, wystawienniczy
i magazynowy, w odniesieniu do obiekt6w przy ul. Wiktorii 5 i ul. Legionowej 2'

3. Obiekt przy Rynku X-osciuszki 4 - wymaga przeprowadzenia remontu kompleksowego
(bgdzie on prowadzony (xapami), aby udostgpni6 to miejsce publicznoSci. W latach 2021 2024 prowadzone bgd4 prace remontowe w piwnicach i na I pigtrze budynku, w ramach kt6rych

obiekt zostanie calkowi:ie przystosowany do potrzeb funkcjonowania instytucji kultury.
Niezbgdny tez bgdzie zakup sprzgtu wystawienniczego do przygotowania wystawy stalej.

III. SPRAWY ORGAN]IZACYJNE
Plany zwigkszenia zatrr:dnienia - potrzebne jest powigkszenie obecnej obsady etatowej.
Konieczne jest docelowe zwigkszenie w latach 2021 - 2024 iloSci pracownik6w o 1 etat, co
umozliwi pelnq realizaclg zdari we wszystkich obiektach instl'tucji. Waznym elementem
dzialalnosci merytorycz:rej i edukacyjnej instytucji jest wykorzystywanie kreatprlrodci
i kompetencji pracownik,iw oraz stale podnoszenie ich kwalifikacji

IV. FINANSE

W zwi4zku z

dzialalnoici4 statutow4 Galerii im. Sleridziriskich dotacje podmiotowe
w latach 202l-2024 pou,inny uwzglgdniai potrzeby instytucj i, okedlone coroczrym planem
merytorycznym, w tym uwzglgdnia6 Srodki na zwigkszenie zatrudnienia pracownik6w oraz na
cele remontowe. W ramach dotacji na wydatki maj4tkowe niezbqdne bqd4 Srodki na
kontynuacjg zakupu dziel sztuki oraz modemizacjg sprzqtu wystawienniczego i modemizacjq
wyposazenia.

LAST,\

PREZ!'DEN
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