
Wirtualna Noc Muzeów w Galerii Studio, Warszawa  

16.05. – 18.05.2020 

Wirtualna wizyta na wystawie „&I<3U2“  

Czy zastanawialiście się jak można odszyfrować tytuł wystawy i co za nim się kryje? 
Kuratorka Galerii Studio Paulina Olszewska rozwiąże tę zagadkę, przybliży koncept wys-
tawy a także oprowadzi Was po niej i przedstawi prezentowane prace. W "&I<3U2" udział 
wzięło 14 międzynarodowych artystek, w tym m.in. Sophie Calle, Ewa Partum, Teresa 
Gierzyńska, Ania Nowak, Indrani Ashe czy Christa Joo Hyun D'Angelo. Także jest o czym i 
o kim opowiadać! 


Link: https://www.teatrstudio.pl/pl/galeria/aktualnosci/andiloveyoutoo


Wirtualne oprowadzanie po magazynach Galerii Studio 

Specjalnie dla publiczności online Natalia Andrzejewska, opiekunka zbiorów Galerii Stu-
dio, oprowadza po jej magazynach. 


W sytuacji, w której zwiedzanie wystaw sztuki wciąż jest ograniczone, a muzea dopiero 
zaczynają na nowo otwierać się dla publiczności, postanowiliśmy zaprosić widzów na 
wycieczkę po naszych magazynach. Na co dzień niedostępne, kryją wiele niezwykłych 
dzieł i ciekawych historii. W 2018 roku rozpoczęliśmy projekt reorganizacji i modernizacji 
magazynów Galerii Studio. Natalia Andrzejewska opowiada o tym, jak wygląda codzienna 
opieka nad zbiorami dzieł sztuki liczącymi blisko tysiąc obiektów: obrazów, rysunków, 
rzeźb, fotografii, grafik, tkanin, asamblaży, instalacji przestrzennych, w tym wyjątkowego 
zespołu prac Józefa Szajny. Wspólnie zaglądamy do magazynów i słuchamy o począt-
kach budowania naszej kolekcji a także o tym, na czym polegał długofalowy program dzi-
ałań konserwatorskich, zapobiegających procesom niszczenia zbiorów dzieł sztuki.


Link: https://www.teatrstudio.pl/pl/galeria/aktualnosci/galeria-studio-online 


GALERIA MÓWI, cykl filmów 

GALERIA MÓWI to cykl krótkich filmów, które stworzyli dla nas artyści i artystki związani z 
Galerią Studio. Nagrane podczas niedawnej izolacji, czasem spontaniczne, czasem wy-
reżyserowane filmy, pozwalają nam zajrzeć w prywatną przestrzeń pracowni i domów. 
Czym się w tej chwili zajmują? Co ich inspiruje? Za czym tęsknią? Dowiemy się jak obec-
na, bardzo dynamiczna i niepewna sytuacja, wpływa na ich twórczość, a także jak według 
nich zmienia się pojęcie przestrzeni artystycznej.  


Link: https://www.teatrstudio.pl/pl/galeria/aktualnosci/galeria-mowi 
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