FUNDACJA SZTUK DWIE
Fundacja Sztuk Dwie działa w Warszawie od 2018 roku i realizuje swoje cele statutowe
w szczególności poprzez:
• prowadzenie galerii sztuki - HOS Gallery w Warszawie (www.hosgallery.pl);
• organizację wystaw, pokazów dzieł sztuki, spotkań autorskich z artystami,
kuratorami i innymi osobami działającymi w obszarze kultury i sztuki;
• prowadzenie spotkań, kursów i warsztatów dla osób zainteresowanych
rozwojem umiejętności twórczych;
• prowadzenie badań nad twórczością artystów oraz prądami i nurtami w sztuce;
• dokumentowanie dorobku twórczego artystów;
• tworzenie własnej kolekcji dzieł sztuki oraz jej udostępnianie publiczności
(Fundacja sukcesywnie gromadzi dzieła sztuki i organizuje bezpłatne wystawy
prac znajdujących się w jej kolekcji);
• wydawanie albumów, katalogów, monografii i innych publikacji związanych z
celami Fundacji;
• publikację artykułów, esejów, opisów dzieł sztuki i wydarzeń w Internecie;
• współpracę z innymi podmiotami w działalności związanej z kulturą i sztuką;
• wspieranie i realizację projektów kuratorskich;
• realizację programów edukacyjnych mających na celu upowszechnienie
kontaktu z kulturą i sztuką oraz programów promujących ciekawe zjawiska w
kulturze i sztuce współczesnej;
• wspieranie działań artystycznych i promocja młodych twórców, pokazy prac
dyplomowych absolwentów warszawskiej ASP.
Fundacja organizuje 4-6 projektów wystawienniczych rocznie. Każdy projekt składa
się z dwóch części, tj. komponentu artystyczno-wystawienniczego oraz komponentu
edukacyjno-animacyjnego, opracowanego w zależności od projektu wystawienniczego
Należą do nich m.in. tematyczne oprowadzania kuratorskie po wystawie, program
dydaktyczny w postaci np. lekcji historyczno-muzealnych dla licealistów i studentów
ASP, warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, prelekcje zaproszonych ekspertów,
spotkania z udziałem artystów i gości, odczyty literackie.

Fundacja Sztuk Dwie realizując swój program korzysta
głównie z własnych środków, dotacji i darowizn.
Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć działanie Fundacji,
zachęcamy do wpłaty darowizny na konto:
28 1090 2590 0000 0001 3598 3599
Fundacja Sztuk Dwie
ul. Dzielna 5 lok. 5B
00-162 Warszawa
NIP: 527 284 00 24
KRS: 0000720439
tytułem: darowizna na cele statutowe.

