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W dniu 28 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum
Kultury.
Rada Programowa Zakopiańskiego Centrum Kultury wysłuchała sprawozdania z działalności
Zakopiańskiego Centrum Kultury, w tym Miejskiej Galerii Sztuki, i pozytywnie zaopiniowała tę
działalność, podkreślając planowość działań, zgodność z misją, wielką aktywność i różnorodność
oferty – sportowej, kulturalnej (w tym w takich obszarach jak: sztuka, film [w tym przede wszystkim
film o sztuce], teatr, muzyka i nowy obszar – literatura) oraz społecznej. Członkowie Rady
Programowej wysoko ocenili podejmowane przez ZCK działania w zakresie upowszechniania
informacji i prezentowania wydarzeń Miasta Zakopane we współpracy z mediami o zasięgu
ogólnopolskim. Rada podkreśliła, iż plan komunikacji i promocji, zrealizowany w roku 2016,
wpłynął na poprawę wizerunku Miasta Zakopane.
Miejska Galeria Sztuki zrealizowała zaakceptowany w 2016 roku przez Radę Programową plan.
W działalności Galerii podkreślić należy:
– otwartość na sztukę wszystkich środowisk artystycznych i ich ofertę, ze szczególnym
uwzględnieniem twórców zakopiańskich, co znacznie wzbogaca ofertę dla publiczności;
– przygotowywanie wystaw z różnych dziedzin sztuki i z wykorzystaniem różnych mediów
artystycznych;
– traktowanie wystaw jako większych projektów, w tym nastawionych na działania edukacyjne,
dlatego w Miejskiej Galerii Sztuki odbywają się warsztaty, koncerty, prelekcje, spotkania
z twórcami, oprowadzania kuratorskie, itp.
Sztuka prezentowana na wystawach cieszyła się dużym uznaniem, ukazały się liczne artykuły, był
duży rezonans w mediach.
Rada zaakceptowała również plan działań Zakopiańskiego Centrum Kultury, w tym plan pracy
Miejskiej Galerii Sztuki, na rok 2017.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Programowej ZCK w składzie:
Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura
Zofia Gołubiew – historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Dr Dorota Grubba-Thiede – rzeźbiarka, doktor nauk humanistycznych w zakres nauk o sztuce –
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie
Marek Król Józaga – projektant, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara
w Zakopanem
Agnieszka Nowak – Gąsienica – Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane
prof. Adam Myjak – artysta rzeźbiarz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Lidia Rosińska-Podleśny – rzeźbiarka, z-ca dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego
Centrum Kultury,
Joanna Staszak – Naczelnik Wydz. Kultury i Popularyzacji Zakopanego w UM Zakopane
Marek Szala – artysta rzeźbiarz, grafik

