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Pomysłodawcami powstania Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia 
byli członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych. Ich odważna inic-
jatywa promowania sztuki w lokalnym środowisku zyskała sprzymierzeńca 
w postaci władz miasta Czeladź, z intencji których urzekający swą zabyt-
kową architekturą i klimatem przeszłości budynek dawnej centralnej stacji 
elektrycznej funkcjonującej w latach 1904-1996 na potrzeby ówczesnej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” został wstępnie przystosowany do 
prowadzenia prężnej działalności artystycznej oraz społecznej.
Podejmowane w kolejnych latach, dzięki staraniom samorządu lokal-
nego i pozyskanym w efekcie znacznym funduszom europejskim, prace 
remontowe, rewitalizacyjne, jak też modernizacyjne zakończyły się cał-
kowitą przemianą obiektu, który stanowi reprezentacyjną poprzemysło-
wą wizytówkę Czeladzi. 
Nowy budynek, wyróżniający się kreatywną przestrzenią służącą prezen-
tacji wartościowych inicjatyw artystycznych i kulturalnych, udanie łączy 
swoje trzy główne funkcje: wystawienniczą wykorzystującą koncep-
cję „otwartej galerii” zachęcającą przechodnia do wejścia, konferencyjną 
przeznaczoną do organizacji eventów, spotkań i zebrań oraz warsztatową 
dedykowaną uczestnikom zajęć edukacyjnych w różnym wieku. 
Realizowane z powodzeniem od 2005 r. założenia programowe Galerii 
koncentrują się na rozpoznawaniu i ukazywaniu najciekawszych zjawisk 
w sztuce współczesnej, upowszechnianiu dorobku uznanych artystów 
polskich, a także zagranicznych oraz na budowaniu relacji z odbiorcą. 
Każdego roku Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia organizuje ponad 
15 wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno twórców profesjo-
nalnych, jak i zaliczanych do nurtu sztuki naiwnej. 
Elektrownia z sukcesami współpracuje między innymi z Akademią Sztuk 
Pięknych w Katowicach oraz Krakowie, Instytutem Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego z siedzibą w Cieszynie, Związkiem Polskich Artystów Plastyków 
w Katowicach, Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski 
oraz Art Naif Festiwalem w Katowicach.
Przywiązując wyjątkową uwagę do promowania twórczości młodych 
adeptów sztuki Galeria Elektrownia udostępnia im przestrzeń ekspozycy-
jną do organizacji artystycznych debiutów.

Przywrócenie budynkowi, w którym mieści się Galeria, dawnej świet-
ności w postaci nowatorskiej przestrzeni służącej aktywności kulturalnej, 
przyniosło doskonały rezultat. W 2010 r. obiektowi przyznano prestiżowy-
certyfikat oraz włączono go do Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego. 
Od września 2016 r. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia funkcjonuje 
w ramach struktury organizacyjnej Muzeum Saturn w Czeladzi.
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