Noc Muzeów w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
14 maja 2022, godz. 19:00-24:00
17. odsłona Europejskiej Nocy Muzeów na Pomorzu odbędzie się w sobotę 14 maja. Oczywiście,
nie obyłoby się bez nas! Po dwóch latach muzea, galerie i inne instytucje kultury wracają do
ulubionej przez Was formuły wydarzenia – nocnego zwiedzania! Przygotowaliśmy dla Was 6
wydarzeń w PGS.
Zwłaszcza serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów z dziećmi – polskimi i ukraińskimi - czekają
na Was i Wasze pociechy 2 sekcje warsztatowe oraz Otwarte Stacje Plastyczne gdzie dzieciaki
będą mogły bawić się w robienie sztuki! Liczymy, że będzie to ciepły, majowy wieczór i noc w PGS,
zaledwie 200 metrów od morza i molo. Bilety: Wejście bezpłatne. Prosimy o pobieranie
bezpłatnych wejściówek w kasie PGS.
W tym roku szczególnie ciepło zapraszamy do udziału naszych gości z Ukrainy. Specjalnie dla Was
przygotowano ukraińską wersję strony, na której znajdziecie informacje o wydarzeniach
odbywających się również w waszym języku.
Koordynujący Noc Muzeów Instytut Kultury Miejskiej zaprasza też do innych miejsc na Pomorzu:
Gdańska, Gdyni, Będomina, Gniewu, Tczewa, Helu, Kartuz, Kościerzyny, Żukowa i Waplewa
Wielkiego. Program Europejskiej Nocy Muzeów na Pomorzu dostępny jest na stronie:
http://nocmuzeow.ikm.gda.pl i na www.facebook.com/NocMuzeow3city.

Program Nocy Muzeów w PGS
 19:00 – Oprowadzanie po wystawie Henryka Cześnika „Wotwy motywne i inne historie”
Prowadzi: Henryk Cześnik, Miejsce: sala wystawowa, 1 piętro
 20:00 – Sopockie wspomnienia Macieja Szemelowskiego.
Prowadzi: Maciej Szemelowski, Wojciech Fułek, Miejsce: sala wystawowa, 2 piętro
 22:00 – Oprowadzanie po wystawie Teresa Tyszkiewicz „Uśmiech Meduzy”
Prowadzi: Przemysław Chodań, Miejsce: sala wystawowa, parter
 19:30 – 21:00 Warsztaty malarskie dla dzieci (12+) i dorosłych
Prowadzi : Justyna Aksinowicz, Sala: hol, 1 piętro (języki polski i ukraiński)
 20:00 – 21:30 Warsztaty malowania akwarelami dla dzieci (6+) i dorosłych
Prowadzi: Julia Arbuzova, Miejsce: biblioteka, 1 piętro (języki polski i ukraiński)
 19:00 – 22:00 – Otwarte stacje plastyczne w holach PGS
Zapraszamy wszystkie dzieci do niczym nieograniczonego działania plastycznego! W holach galerii
znajdziecie materiały plastyczne, które w czasie wizyty w Galerii możecie zabrać ze sobą do
dowolnej sali wystawowej. Tam, zainspirowani prezentowanymi pracami, będziecie mogli
wykonać własne dzieła sztuki.

