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Młode malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2011

Informacje o w ystaw ie
03 lutego - 18 marca 2012
Wernisaż:
03.02.2012, 17:00
Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska
ul. Dluga 47
80-831 Gdańsk
tel.: (+48 58) 76 - 79 - 150/135
dz.oswiatowy@mhmg.gda,pl
http://www.mhmg.gda.pl
Godziny otwarcia:
wtorki 10.00-15.00,
środy - sobota 10.00-16.00,
niedziele 11.00-16.00;
w sezonie letnim (VI-VIII)
z wyjątkiem poniedziałków,
wtorki, czwartki, soboty 11.0018.00,
środy 10.00-16.00,

W ystaw a pod tytułem: „Młode malarstw o w Gdańsku. Dyplomy 2011” jest przeglądem
absolw entów W ydziału Malarstw a Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prezentow ana
będzie od 3 lutego do 18 marca w Ratuszu Głów nego Miasta Gdańska, głów nej
siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Na w ystaw ę składają się prace dyplomow e 17 absolw entów , prezentując szerokie
spektrum tw órczych możliw ości: malarstw o, obiekty, instalacje, filmy w ideo oraz
animacje. Różnorodność postaw artystycznych to efekt indyw idualnej pracy studenta
z pedagogiem. Dzieła pokazyw ane na w ystaw ie to jedynie w ybór, którego dokonaliśmy
ze w zględów ekspozycyjnych – każdy z dyplomantów prezentow ał na sw ojej obronie
znacznie w ięcej prac. Pomimo koniecznej selektyw ności w yraźnie w idać, że każdy z
nich w ypracow ał sw ój w łasny język.
W śród ubiegłorocznych dyplomantów są laureaci ogólnopolskich konkursów . Anna
W ypych jest laureatką konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (I nagroda z 2010 r.),
Emilia Wojszel otrzymała w 2011 roku „Nagrodę Rektorów ASP” na Ogólnopolskiej
W ystaw ie Najlepszych Dyplomów ASP, Sergiusz Pow ałka został laureatem
zorganizow anych już po raz dziesiąty przez Fundację Marka Marii Pieńkow skiego
Międzynarodow ych Warsztatów Artystycznych w Pieńkow ie.
Na w ystaw ie prezentujemy młodych artystów oraz uczelniany projekt unijny. Projekt
ten o nazw ie: „Zw iększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez popraw ę stanu
infrastruktury ASP w Gdańsku” pozw oli następnym pokoleniom młodzieży rozw ijać się i
kształcić w now oczesnej uczelni.
Mamy nadzieję, iż w ystaw a w spółorganizow ana z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
będzie znakomitą okazją przyjrzenia się najmłodszemu pokoleniu artystów
w kraczających w św iat sztuki.
W ystaw a jest w spółfinansow ana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozw oju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środow isko.

Zobacz także
Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska
Zobacz kolekcję

Podczas w ystaw y prezentow ane będą etapy realizacji projektu pod nazw ą:
"Zw iększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez popraw ę stanu infrastruktury
ASP w Gdańsku."
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Katalog prac prezentow anych na w ystaw ie:
http://w w w .asp.gda.pl/strona/kategoria/20/najnow sze_informacje
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