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SZTUKOWANIE NA SCENIE W GALERII KATOWICKIEJ!
Czy sztuka może być dla każdego? Zdecydowanie tak! Można się o tym przekonać podczas
drugiej już edycji „SZTUKOWANIA” – zajęć z historii sztuki dla seniorów, przygotowanych w
przyjemny i ciekawy sposób. Kolejne spotkania na Scenie w Galerii podejmą tematy: „Kicz,
czyli szczęście w sztuce” oraz „Kobiety w sztuce, czyli dlaczego raz chude, raz nie”. Zajęcia
odbędą się 5 grudnia 2017 oraz 9 stycznia 2018 o godzinie 11:00. Wstęp kosztuje symboliczną
złotówkę.
Kolejne SZTUKOWANIA, z drugiego już cyklu zajęć dla seniorów, odbędą się we wtorek 5 grudnia
2017 oraz 9 stycznia 2018 na „Scenie w Galerii”, czyli na poziomie +2 Galerii Katowickiej na Scenie
Teatru Śląskiego. Podczas grudniowego spotkania zostanie podjęta dyskusja na temat kiczu. Dlaczego
nas śmieszy i raduje? Jaki przekaz artystyczny niesie ze sobą? A - przede wszystkim - czym jest?
W styczniu natomiast uczestnicy podyskutują o kobietach w sztuce. Będzie można dowiedzieć się, jak
zmieniał się ideał kobiecego piękna na przestrzeni epok oraz jak widzieli je artyści. Motyw kobiety
jest niewątpliwie jednym z najszerzej interpretowanych zagadnień w kulturze.
Cykl „SZTUKOWANIE - historia sztuki dla każdego” to comiesięczne zajęcia z historii sztuki dla
seniorów. Podczas wykładów można poznać losy artystów i ich dzieła, podjąć próbę interpretacji prac
oraz, bez odbywania dalekich podróży, odwiedzić najciekawsze i największe muzea na świecie.
Projekt powstał przy współpracy Teatru Śląskiego z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w
Katowicach. Autorką, a zarazem prowadzącą program, jest Katarzyna Czapla-Durska, absolwentka
historii sztuki. Zagadnienia przedstawiane są w prosty i przystępny sposób, zachęcając przy tym do
podejmowania trudnych, różnorodnych i oryginalnych przedsięwzięć. Spotkania odbywają się w
przestrzeni Galerii Katowickiej, na „Scenie w Galerii”.
Zajęcia odbędą się 5 grudnia oraz 9 stycznia 2018, o godzinie 11:00, na Scenie w Galerii na poziomie
+2 w Galerii Katowickiej. Wstęp kosztuje symboliczną złotówkę. Spotkanie trwa około 1h 20 minut.
Serdecznie zapraszamy

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.

www.galeriakatowicka.eu

Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS
Polska.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
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w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 mkw GLA w 24 centrach
handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie
nagradzane przez PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.

Dodatkowych informacji udziela:
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