GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Galeria Arsenał, ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
galeria-arsenal.pl
miejska instytucja kultury

OPIS INSTYTUCJI

Galeria Arsenał w Białymstoku to jedna z najważniejszych galerii sztuki
współczesnej w Polsce.
Galeria istnieje od 1965 roku. Od 1990 roku jest prowadzona przez
dyrektor Monikę Szewczyk.
Galeria prezentuje i promuje sztukę najnowszą w Polsce i za granicą.
Gromadzi też dzieła sztuki. Posiada Kolekcję II, uważaną za jeden
z lepszych zbiorów sztuki współczesnej w kraju. W Kolekcji II znajdują
się obrazy, rzeźby, instalacje, fotografie i filmy.
W Galerii Arsenał nie ma ekspozycji stałej. Odbywają się tu wystawy
czasowe, czyli takie, które zmieniają się co kilka tygodni.

Główna siedziba Galerii Arsenał mieści się w zabytkowym budynku
w centrum Białegostoku, niedaleko Pałacu Branickich.
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Na stronie galeria-arsenal.pl znajdziesz informacje o aktualnych
wystawach i kalendarium wydarzeń.
Na stronie prezentowane są także prace z Kolekcji II Galerii Arsenał.
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WIZYTA W GALERII ARSENAŁ – KROK PO KROKU
JAK DO NAS DOTRZEĆ
Wejście do Galerii Arsenał jest niewidoczne od strony ulicy.
Można tu dotrzeć w następujący sposób:
1. z dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich trzeba skręcić w bok
i przejść przez małą bramkę zaznaczoną strzałką;
2. z ulicy A. Mickiewicza trzeba wejść po schodkach koło Tawerny
Greckiej i przejść przez tę samą bramkę. Jeśli jedziesz autobusem
od strony centrum Białegostoku, najbliższy przystanek to
Mickiewicza/Uniwersytet Medyczny (236). Jeżdżą tu autobusy linii 4,
19, 28 i 109;

3.

od strony ogrodu francuskiego trzeba przejść przez małą bramkę
pomiędzy budynkami, za którą jest kilka schodów w dół.
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Tak wygląda wejście do Galerii Arsenał i fragment wewnętrznego
dziedzińca.
Dziedziniec jest brukowany. To znaczy, że jest wyłożony prawdziwymi
kamieniami, które są śliskie, zwłaszcza gdy są mokre od deszczu lub
śniegu.
Uwaga! Dziedziniec jest także parkingiem.

Nie zdziw się, kiedy przed budynkiem spotkasz kota.
To nasz galeryjny przyjaciel. Jest oswojony, ale nie lubi być głaskany.
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PRZEDSIONEK
Gdy wejdziesz do budynku, znajdziesz się w niewielkim przedsionku.
Po prawej stronie wisi tablica z plakatami promującymi wydarzenia.

SZATNIA
Po przejściu przez przedsionek znajdziesz się w holu.
Znajduje się tu wielka szafa z drzwiami przesuwnymi.
Tu możesz zostawić swoje rzeczy.
Cenne przedmioty weź ze sobą. Nie ma osoby, która pilnuje rzeczy
pozostawionych w szafie.
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W holu jest biurko, przy którym siedzi pracownik ochrony. To może być
kobieta lub mężczyzna. Jeśli potrzebujesz, pomoże Ci.

Pracownik ochrony ma na szyi identyfikator.
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Naprzeciwko wejścia znajduje się lustro oraz niewielki stolik.
Na stoliku leżą ulotki, informacje o wystawach, bezpłatne katalogi i różne
materiały promocyjne Galerii Arsenał i innych instytucji kultury.
Jeżeli chcesz, możesz wziąć je ze sobą.

Na prawo od stolika na ścianie wisi telewizor.
Na nim wyświetlane są prace artystów lub informacje o wystawach
i wydarzeniach.
Pod telewizorem w specjalnych uchwytach znajdują się informatory
dotyczące aktualnych wystaw. Możesz wziąć jeden ze sobą.
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Naprzeciwko telewizora znajduje się klatka schodowa.

TOALETY
Do toalety należy zejść po schodach na poziom -1.
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SALE EDUKACYJNE
W Galerii są dwie sale edukacyjne, w których odbywają się warsztaty
i wykłady. Noszą wspólną nazwę „Plac Zabaw Arsenał”.
Wejście do sal edukacyjnych znajduje się na parterze obok schodów.
Jeżeli akurat nie odbywają się warsztaty, w pierwszej sali można
posiedzieć na pufach, odpocząć albo poczytać książkę z naszej
biblioteczki.
Czasami są tam rozłożone drewniane klocki, papier i kredki.

Czasami w pierwszej sali odbywają się wystawy.
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Obok pierwszej sali edukacyjnej jest regał z książkami i czytelnia dla
dzieci i dorosłych.

W drugiej sali edukacyjnej odbywają się warsztaty.
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BILETY
Po wejściu na pierwsze piętro skręć w lewo.
Za filarem przy biurku spotkasz opiekuna wystaw. To może być kobieta
lub mężczyzna.
U opiekuna możesz kupić bilety, uzyskać informacje o wystawach oraz
kupić katalogi.
Zakupione bilety zachowaj. Są one ważne także następnego dnia.
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Na parapecie, obok biurka opiekunów wystaw, stoją koszyki.
Znajdziesz w nich zadania plastyczne „WY-twórcy” związane z aktualną
wystawą.
Możesz z nich bezpłatnie skorzystać na miejscu.
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WYSTAWY
Dwie główne sale wystawowe znajdują się na pierwszym piętrze. Każda
składa się z trzech mniejszych sal.
Można tam zobaczyć różne dzieła sztuki, czyli prace artystów.
To mogą być obrazy, rzeźby, fotografie, filmy, a także instalacje i obiekty.

14

ZWIEDZANIE WYSTAW
W Galerii zazwyczaj prezentowana jest jedna lub dwie wystawy.
Na ścianie naprzeciwko biurka opiekunów zazwyczaj znajdują się duże
napisy z tytułami aktualnych wystaw.
W salach wystawowych przy każdej pracy znajduje się mały podpis.
Podpis zawiera nazwisko autora, tytuł pracy, rok jej powstania oraz
materiały użyte do wykonania pracy.
Czasami przy pracach nie ma podpisów. Wtedy na biurku opiekuna
wystaw jest mapka wystawy, którą możesz wziąć.
Na niej będą informacje o pracach.
Pamiętaj, w galerii nie można dotykać prac, czyli dzieł sztuki.
W salach wystawowych spotkasz opiekunów wystaw. Ich zadaniem jest
pomagać zwiedzającym i dbać o bezpieczeństwo znajdujących się tu
prac.

KONIEC ZWIEDZANIA
Pamiętaj, żeby zabrać rzeczy pozostawione w szafie na parterze.
Dziękujemy za wizytę. Miło było Cię u nas gościć.
Mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz.
Zapraszamy ponownie!
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DODATKOWE INFORMACJE
• Ilość czasu, jaką spędzisz na wystawie, zależy od Ciebie.
• Prowadzone przez naszych edukatorów zajęcia trwają zwykle 1,5
godziny.
• Do Galerii Arsenał można zabrać jedzenie i picie. Nie można ich wnosić
do sal wystawowych.
• W salach wystawowych można robić zdjęcia. Nie można używać lamp
błyskowych. Czasami są wystawy, na których jest zakaz fotografowania.
O tym poinformuje opiekun wystaw.
• Wystawy w Galerii Arsenał są otwarte od wtorku do niedzieli, w
godzinach od 10 do 18.
• W poniedziałki wystawy są nieczynne.
• W czwartki oraz niedziele bez handlu wstęp jest bezpłatny.
• Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku, w
godzinach od 10 do 16.
• Pomoc w organizacji wizyty oferują pracownicy działu edukacji i
koordynator dostępności.
Telefon kontaktowy: +48 694 277 616; +48 85 874 20 61
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