
 
 

PRAKTYKI W GALERII STUDIO W WARSZAWIE  

 

Galeria Studio to instytucja z prawie pięćdziesięcioletnią tradycją i istotne miejsce na 

warszawskiej ale także artystycznej mapie Polski.  

Powstała w 1972 roku w Teatrze Studio z inicjatywy Józefa Szajny jako galeria prezentująca 

nowe tendencje w sztuce polskiej i zagranicznej. W Galerii Studio swoje prace wystawiali 

polscy i zagraniczni artyści i artystki, w tym m.in. Roman Signer, Wolf Vostell, Sol LeWitt, 

Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Zdzisław Sosnowski. Od początku istnienia galerii tworzona 

była kolekcja sztuki, która obecnie liczy prawie tysiąc obiektów. Znajdują się w niej prace 

wybitnych polskich artystów i artystek takich jak: Henryk Stażewski, Erna Rosenstein, Teresa 

Pągowska, Wojciech Fangor, Edward Dwurnik, Jadwiga Maziarska czy Edward Krasiński.  

 

Od 1 marca 2021 Galeria Studio poszukuje zainteresowanych współczesną sztuką studentów 

i studentek na  trzymiesięczne bezpłatne praktyki w zakresie:  

 

 1. Obsługi publiczności galerii 

2 osoby, 1 dzień w tygodniu (weekend), 8 godzin, stacjonarnie  

Zakres obowiązków: sprzedaż biletów, obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, 

udzielanie informacji o galerii i jej programie oraz prowadzenie dla zainteresowanych gości 

krótkich oprowadzań kuratorskich po aktualnej wystawie 

Wymagania: komunikatywność, obsługa gości i znajomość języka angielskiego  

 

2. Opracowania archiwum Galerii Studio i jej kolekcji 

2 osoby, 8 godzin w tygodniu (poniedziałek - piątek), stacjonarnie  

Zakres obowiązków: porządkowanie, skanowanie i uzupełnianie archiwum galerii  

Wymagania: dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność prowadzenia korespondencji, 

znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych (niemiecki, 

francuski)  

 

 

 



 
3. Pomocy w tworzeniu nowej strony internetowej Galerii Studio 

1 osoba, 8 godzin w tygodniu (poniedziałek - piątek), zdalnie  

Zakres obowiązków: przenoszenie, porządkowanie i uzupełnianie treści ze starej strony 

internetowej do nowego systemu CMS. Tworzenie i uzupełnianie online katalogu Kolekcji 

Galerii Studio.  

Wymagania: dobre umiejętności organizacyjne, znajomość języka angielskiego, mile 

widziane doświadczenie z obsługi stron internetowej.  

Ponieważ praca może być wykonywana zdalnie, wymagany jest dostęp do własnego 

komputera i Internetu.  

 

Oferujemy staż w niedużym ale prężnym zespole, z osobami o dużym doświadczeniu i 

wiedzy na temat sztuki współczesnej. W przypadku pomocy z archiwum i stroną internetową 

możliwy jest elastyczny czas odbywania stażu w godzinach pracy galerii.  

Możliwość zaliczenia praktyk studenckich.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: paulina.olszewska@teatrstudio.pl  
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