wieści z Goyki
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fot. Maciek Wróblewski

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki
Goyki 3 Art Inkubatora,
od października 2021 roku pracujemy w wyremontowanej siedzibie. Chciałybyśmy, aby Goyki 3 było
dla nas wszystkich, nie tylko w nowym 2022 roku,
bezpieczną przystanią, w której nade wszystko
ceni się wartości. Zapraszamy wraz z pupilami
na spacery po parku, na zwiedzanie wieży widokowej i muzeum miejsca, a także na wydarzenia
organizowane w willi na ulicy Goyki 3 w Sopocie
i online na www.goyki3.pl.
Joanna Cichocka-Gula
dyrektorka Goyki 3 Art Inkubatora,
wraz z zespołem

Jesteśmy nową samorządową instytucją kultury
w Sopocie. Prowadzimy działania mające na celu
tworzenie i upowszechnianie kultury, edukację
kulturalną i wsparcie kadr kultury. Zajmujemy
się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji
artystycznych oraz programów pracy twórczej,
ale także dokumentowaniem i badaniem zjawisk
towarzyszących życiu kulturalnemu. Nasz charakter kształtuje zarówno historia miejsca, jak i środowisko, w jakim funkcjonujemy. Nie ma lepszej
przestrzeni dla wspomagania działań artystów_ek,
kojarzenia artystów_ek z lokalną społecznością
i eksportowania w świat nowych idei niż Sopot.
Odbiorcą naszych działań jest triada: Artysta_ka/
Mieszkaniec_ka/Turysta_ka.

Siedzibą Art Inkubatora jest zabytkowa willa
Jünckego przy ulicy Goyki 3 w Sopocie. Podczas remontu budynku przywrócono oryginalne elementy
wnętrza i architektury. W okalającym willę parku
prace renowacyjne wykonane zostały ze szczególną
dbałością o zachowanie i pielęgnację unikatowych
elementów zieleni, takich jak bindaż lipowy czy
pomniki przyrody. Dbamy o lokalny ekosystem,
stąd łąki kwietne i trawy, które są schronieniem
dla pszczół, zarówno dzikich, jak i mieszkających
w dwóch ulach. W miejscu dawnego oczka wodnego zaprojektowano nasadzenia oraz specjalne
oświetlenie. A tam, gdzie w przeszłości znajdowała
się oranżeria, powstała scena na działania artystyczne, tzw. plenerownia.
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Goyki 3
Art Inkubator
w 2021 roku:

2018  rozpoczęcie renowacji willi
2019  odbudowa iglicy wieży
2020  przywrócenie wyglądu wejścia
głównego
2018–2021  renowacja malowideł
i ponowne ich umieszczenie w sali
jadalnej rezydencji

61 wydarzeń
blisko 2000 uczestników offline (poza
wydarzeniami festiwalu Literacki Sopot)

2020/21  montaż konstrukcji stalowej
szybu windy

30 rezydentów_ek

2020  przywrócenie świetności
podziemiom
2020  montaż nowego oświetlenia
w parku
rysunek techniczny z 1894 roku

Moje Goyki.
Archiwum społeczne

2021  zakończenie prac renowacyjnych,
Art Inkubator przenosi się do siedziby
na Goyki 3

10 edycja festiwalu Literacki Sopot
12 000 użytkowników z Polski/usa/
Niemiec/Wielka Brytania/Francja
i z innych krajów: strona www.goyki3.pl:

fot. Jurek Bartkowski

302 549: szacunkowy zasięg strony
na Facebooku (75,6% fanów to kobiety)

ok. 340 metrów bieżących sieci
wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz wodociągowej

fot. Bogna Kociumbas

ok. 2 050 mb wkopanych kabli
elektrycznych

Chcąc zachować wspomnienia osób związanych
z parkiem i willą na Goyki 3 w Sopocie, stworzyliśmy Archiwum Społeczne. W pierwszych odcinkach znalazły się opowieści Marty Foltyn, Olgi
Krzyżyńskiej i Julitty Piepke. Już wkrótce pojawią się kolejne. Jeśli chcesz porozmawiać z nami
o swoich wspomnieniach dotyczących willi i parku,
zapraszamy do kontaktu: biuro@goyki3.pl

6 100 godzin oglądania filmów
na kanale YouTube.com/goyki3
1343 wzmianki: w tym 464 www,
851 w mediach społecznościowych.

ok. 2 000 m2 nawierzchni parkowej
typu Hanse Grand

147 772 077: zasięg informacji

ok. 1 500 m2 nawierzchni z kostki
granitowej
ok. 900 m2 wykończenia sufitów
ok. 2 800 m2 wykończenia ścian
wewnątrz

Dziennik budowy
powierzchnia budynku Goyki 3:
użytkowa: 740,91 m2
+ nieużytkowa: 199,47 m2
razem: 940,38 m2
wysokość budynku z wieżą: 33,96 m
kubatura: 3719,51 m3
7 kondygnacji – w tym jedna podziemna
powierzchnia zespołu willowo-parkowego
przy ulicy Goyki 1–3: 21.618,24 m2
fot. Adrian Werner

odwiedź nas: offline  Goyki 3, Sopot | online  www.goyki3.pl | #Goyki3
II

fot. Bogna Kociumbas

fot. Agnieszka Piasecka

fot. Simone Karl

fot. Bogna Kociumbas

Projekt „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1–3 oraz części parku Północnego
w Sopocie na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej” powstał dzięki wsparciu finansowemu Miasta Sopotu
oraz dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
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Konkurs na
restauratora_rkę

14.02.2022: otwieramy
Muzeum Miejsca

Szukamy najemcy_czyni lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
z kuchnią wegetariańską, nawiązującą charakterem do działalności i celów statutowych Goyki 3
Art Inkubatora.
Szczegóły na: https://goyki3.pl/bip/ogloszenia/

Partnerem ekspozycji jest Muzeum Sopotu. Ponadto w i kwartale 2022 roku udostępnimy pracownie sitodruku i fotografii, a także ogólnodostępną czytelnię.
piwnica
pracownia
foto

Masz dosyć pracy z domu? Potrzebujesz biurka
do pracy? Chcesz poznać przedstawicieli innych
branż kreatywnych?
Mamy elastyczne rozwiązania, krótkoterminowe umowy i nową infrastrukturę. W ramach naszych abonamentów możesz skorzystać z dostępu
do biurka na godziny i dni oraz w ramach stałej
umowy miesięcznej. Miejsce do pracy udostępniamy w sali coworkingowej w przestrzeni wspólnej
Goyki 3. Stanowisko jest wyposażone w: biurko,
fotel do pracy przy komputerze, lampkę biurkową,
zamykany kontener biurowy, Wi-Fi. Do tego udostępniamy przestrzeń socjalną – aneks kuchenny
i miejsce odpoczynku oraz umożliwiamy korzystanie z urządzeń drukujących (15 stron/miesiąc).
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru użytkowników spośród branż kreatywnych, w szczególności: architektura, sztuka, projektowanie graficzne,
przemysł filmowy i muzyczny, reklama i marketing, gry komputerowe, przemysły czasu wolnego,
zrównoważony rozwój, badania i nauka.
Szczegóły na: www.goyki3.pl

magazyn

Zwiedzanie zabytkowej
wieży i willi
Zapraszamy na zwiedzanie pięknie odnowionej
wieży widokowej kompleksu pałacowo-parkowego.
Z wieży można podziwiać panoramę Sopotu oraz
obserwować różnorodne gatunki ptaków odwiedzające park.
Zapisy na określone dni i godziny na:
www.goyki3.pl

zaplecze
restauracyjne

muzeum
miejsca

parter
taras

czytelnia
galeria

sala
kominkowa
restauracja

weranda

Z nowym rokiem praca
z nowym widokiem!

pracownia
sitodruku

punkt
spotkań

piętro
biuro
#Goyki3

pracownia 1
hot deski
coworking/
sala kinowa

pracownia 2

poddasze
biuro
#Goyki3

pracownia
4

pracownia 3

sala prób

punkt
widokowy

fot. Bogna Kociumbas

odwiedź nas: offline  Goyki 3, Sopot | online  www.goyki3.pl | #Goyki3
IV

punkt
spotkań
biuro
#Goyki3

