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Basia Bańda, Ptak, fot. Tomasz Pastyrczyk, 2014
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1. Fundacja Salony
2. Siedziba:
Ul. Bursztynowa 15
65-012 Zielona Góra

!

3. Adres prowadzenia działalności:
ul. Fabryczna 13b
65-410 Zielona Góra

!

4. Nr KRS: 0000376581
Data wpisu: 24.01.2011

!

5. REGON: 080499187
6. Zarząd:
Marta Gendera – prezes zarządu
Michał Rogoziński – członek zarządu

!

7. Rada Fundacji:
Wojciech Kozłowski – członek Rady Fundacji

!

I. Cele statutowe Fundacji:
1.

Działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, oświaty i nauki

2.

Wspieranie działalności artystycznej, kuratorskiej i galeryjnej

3.

Promocja współczesnej sztuki polskiej poza granicami kraju oraz promocja sztuki zagranicznej na

terenie Polski
4.

Promocja młodych artystów na rynku sztuki

5.

Działalność badawcza, naukowa

6.

Udostępnianie i popularyzowanie wiedzy na temat współczesnej kultury wizualnej

7.

Edukacja społeczeństwa w zakresie sztuki współczesnej oraz współpraca z grupami społecznymi z

utrudnionym dostępem do edukacji kulturalnej.
8.

Wspieranie inicjatyw lokalnych służących wspieraniu kultury i sztuki

9.

Tworzenie, wzmacnianie i wdrażanie mechanizmów partycypacji obywatelskiej poprzez kulturę

!
!
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II. Szczegółowy opis realizacji celów statutowych:
W roku 2014 działania merytoryczne Fundacji Salony koncentrowały się przede wszystkim na poprawie jakości
przestrzeni publicznej poprzez współpracę z artystami, architektami i mieszkańcami Zielonej Góry. Fundacja
prowadziła również programy w zakresie edukacji kulturalnej oraz prezentacji nowych zjawisk w sztuce
współczesnej za pomocą wystaw. Istotnym elementem działalności Fundacji w 2014 roku była działalność
wydawnicza, której efektem były dwie ksiażki podsumowujące dotychczasową aktywność badawczą i
artystyczną.

Przestrzeń publiczna
W 2014 roku Fundacja Salony kontynuowała działania artystyczne i społeczne w ramach projektu "Park
Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej", którego celem jest społeczna
rewitalizacja położonego w centrum miasta parku. W ramach zadania poruszone zostały ważne problemy
związane z funcjonowaniem przestrzeni publicznych: dostęność dla niepełnosprawnych, pamieć i historia.
Fundacja Salony zaprosiła do udziału w projekcie artystów, architektów oraz projektantów z Polski i zagranicy,
by zaproponowali realizacje artystyczne, które mogą wpłynąć na tworzenie pozytywnego wizerunku parku
wśród mieszkańców. Istotnym zagadnieniem przy realizacji tego projektu było włączenie do dyskusji także
otoczenia/ sąsiedztwa parku.

Działalność badawcza/ wydawnicza
Fundacja Salony wydała w 2014 roku dwie publikacje. Pierwsza poświęcona była Wystawom i Sympozjom
Złotego Grona oraz Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze, druga stanowiła podsumowanie trzyletnich
działań artystycznych i społecznych w Parku Tysiąclecia.

Edukacja kulturalna
W 2014 roku Fundacja Salony kontynuowała działalność w zakresie edukacji kulturalnej, adresowaną do dzieci
i młodzieży. W tym roku postawiliśmy na nowe technologie, które pomogły nam zainteresować najmłodszych
fotografią, filmem oraz ich najbliższym otoczeniem. Seria warsztatów poświęcona była zagadnieniom
dziedzictwa historycznego i architektonicznego ul. Fabrycznej w Zielonej Górze oraz zachęcała do myślenia o
losach tej okolicy w przyszłości. Ważnym elementem działania była praca nad lokalną tożsamością kulturową
adresatów zadania.

Wystawy
Fundacja kontynuowała również działalność wystawienniczą. Tegoroczny program wystawowy stawiał na
promocję lokalnych artystów zajmujących się grafiką, ilustracją i fotografią. Jedna z wystaw wiązała się z
realizacją projektu w Parku Tysiąclecia. Zrealizowano również wystawę dyplomową we współpracy z
Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

!
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W roku 2014 Fundacja Salony zrealizowała następujące projekty:
1. PARK TYSIĄCLECIA. PRÓBY, SZKICE, SCENARIUSZE NOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Czas trwania: styczeń - grudzień 2014
Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Zielona Góra,
Austriackie Forum Kultury oraz Goethe Institut w Warszawie. Projekt był realizowany we współpracy z BWA
Zielona Góra
a) Yong Observatorium - Kuracja dla ziemi (działania: 26.06-2.07.2014)

Young Observatorium, ogród w Parku Tysiąclecia, 2014, fot. Tomasz Pastyrczyk

Czterech młodych architektów i artystów współpracujących z holenderską grupą Observatorium przygotowało
do Parku Tysiąclecia projekt tymczasowych zmian w formie ogrodu przeznaczonego dla mieszkańców.
Punktem wyjścia do myślenia o tym terenie był zły stan gleby i zaniedbanie roślinności. Przez pięć dni artyści
wspólnie z mieszkańcami Zielonej Góry pracowali we wschodniej części parku, by zrekultywować jego
fragment, nadać mu nowy kształt. Działanie zakończyło się wspólnym piknikiem i spotkaniem z artystami.
b) SKART - Pohuśtajmy się (otwarcie: 09.08.2014)

!
Serbski kolektyw Škart zaproponował, by w Parku
Tysiąclecia powstały zabawki także dla starszych
użytkowników. Projekt zakładał zbudowanie
przeskalowanej huśtawki sprzyjającej
nawiązywaniu kontaktów między sąsiadami oraz
obcymi sobie przechodniami. Jej używanie
wymaga większej liczby uczestników i ich zgodnej
współpracy. Dodatkową propozycją artystów na
spędzanie czasu wolnego w przestrzeni miasta
były mobilne ogrody, z którymi można swobodnie
wędrować po okolicy.

!
!
Skart, Pohuśtajmy się, 2014, fot. Karol Trębuła

!

Fundacja Salony

Raport merytoryczny 2014

c) Aleksandra Wasilkowska - Świątynia (otwarcie: 26.08.2014)

Aleksandra Wasilkowska, Świątynia, 2014, fot. Tomasz Pastyrczyk

Tytuł pracy Aleksandry Wasilkowskiej "Świątynia" gra z podwójnym znaczeniem tego słowa. „Świątynia
Dumania” to potoczne określenia na szalet miejski, a zarazem określenie miejsca skupienia, kontemplacji i
uwznioślenia. Praca Wasilkowskiej miała na celu zmapowanie miejsc w Parku Tysiąclecia, w których historia
zostaje dosłownie i w przenośni olana. W miejscach tych artystka zasadziła kwiaty, które niczym chwasty w
ruinach świątyń i zdewastowanych grobów są żywym świadectwem zapomnienia. W ramach działania
Aleksandry Wasilkowskiej nisza 100 - letniego grobowca Beuchelta została wyczyszczona z graffiti i fekaliów.
d) Barbara Bańda - Ptak (otwarcie: 25.09.2014)

!

Zielonogórska artystka Basia Bańda
przygotowała do Parku Tysiąclecia obiekt
– ptaka, w którego wnętrzu umieściła
hamak. Czarny kruk w naszej kulturze jest
uosobieniem niepokoju i niepewności, a
jego złowieszcze krakanie zwykle
zapowiada złą nowinę lub poprzedza
nieszczęście. Bywa on także symbolem
siły, władzy i mądrości. W opowieściach
ludowych czarne ptaki często kojarzone
są z chorobą lub śmiercią. Pomysł artystki
wyszedł od skojarzenia ptaków latających
nad szpitalem, będącym w bezpośrednim
sąsiedztwie parku. Obiekt pełni funkcję
miejsca spotkań i relaksu dla
mieszkańców Zielonej Góry.

!
Basia Bańda, Ptak, 2014, fot. Tomasz Pastyrczyk
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e) Oskar Zięta - Kropla/ Ogień (czerwiec/lipiec 2014)

Oskar Zięta, Kropla, Ogień, 2014, fot. Oskar Zięta

Propozycja Oskara Zięty zakłada realizację w Parku Tysiąclecia dwóch obiektów. Pierwszym z nich są wysokie
płomienie, wykonane w technologii FIDU, umieszczone w odłączonej części parku, po zachodniej stronie placu
Piłsudskiego. Ze względu na wybór materiału poddane byłyby one działaniu czynników atmosferycznych.
Druga propozycja to przeskalowana kropla wody, usytuowana na wzgórzu od strony wejścia od ul. Bankowej,
która stanowiłaby część Parku Odkrywców (w nowym planie zagospodarowania parku). Jej wielkość nie
rzucałaby się w oczy, ponieważ w większej części byłaby umieszczona pod powierzchnią ziemi. Obecność
kropli zaznaczałby tylko wystający z gruntu stożek. Doświadczanie tego obiektu intensyfikowane byłoby w
przypadku bezpośredniej interakcji z człowiekiem, przez zmysł dotyku i słuchu.
f) Paweł Althamer/ Rafał Żwirek - Pojazd (październik/ grudzień 2014)
Projekt Pawła Althamera i Rafała Żwirka dotyka ważnego problemu niedostępności przestrzeni publicznej dla
osób wykluczonych: niepełnosprawnych, schorowanych, starszych. Problemem są nie tylko fizyczne
ograniczenia, związane z trudem poruszania się po
miastach, ale również bariery psychiczne,
utrzymywane przez „zdrową” część społeczeństwa,
że miejsce osoby chorej jest w domu. Pierwszym
etapem projektu było przeprowadzenie zajęć z
młodzieżą z Gimnazjum nr 3 i dziećmi z Ośrodka
Socjoterapeutycznego „Gniazdo” w Zielonej Górze,
którzy pracowali nad koncepcją pojazdu - wózka,
umożliwiającego wyprowadzanie ciężko chorych
osób na spacer. Seria rysunków, przygotowanych
przez najmłodszych uczestników projektu oraz
konsultację ze specjalistami umożliwią opracowanie
przez artystów prototypu wózka, którego realizacja
przewidziana jest na 2015 rok.
rys. Paweł Althamer

!
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g) Janina Wick - Dziewczyny (pobyt:kwiecień + wystawa: 21.11.-21.12.2014)
fot. Janina Wick, 2014

Wystawa "Dziewczyny" w Fundacji Salony była rezultatem pobytu
rezydencyjnego niemieckiej fotografki w Zielonej Górze w latach
2013 – 2014. Janina Wick zaprezentowała fotografie młodych
ludzi, których spotkała na ulicy, w Parku Tysiąclecia, w szkole lub
na dodatkowych zajęciach. Artystka jest zainteresowana tym, jak
zmienia się fizjonomia młodych ludzi w wieku dojrzewania, jak
próbują wejść w dorosłość. Fotografka zainspirowana jest
własnymi wspomnieniami z dzieciństwa, tym jak zmieniają się
młodzieńcze emocje.

!
h) spotkania z artystami

Oprócz realizacji artystycznych, nieodłącznym elementem projektu były spotkania i dyskusje z artystami.
Oprócz spotkania z Young Observatorium, grupą SKART, Aleksandrą Wasilkowską i Janiną Wick odbyło się
spotkanie z Aną Riaboshenko - artystką i prezeską Fundacji TRAM z Gruzji, która zaprezentowała działalność
swojej organizacji, której celem jest praca z lokalną społecznością.
i) katalog
Publikacja stanowi podsumowanie projektu prowadzonego przez Fundację Salony i BWA Zielona Góra w
latach 2012-2014. Przede wszystkim jest to próba usystematyzowania metodologii pracy organizatorów oraz
dokumentacja działań artystycznych i społecznych, które odbyły się w tym czasie na terenie parku. Począwszy
od materiałów zebranych w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych oraz dyskusji, poprzez opinie i
wspomnienia mieszkańców Zielonej Góry, związane z tym obszarem, kończąc na konkretnych realizacjach
artystycznych i nowym projekcie zagospodarowania. Publikacja jest dwujęzyczna - polsko- angielska.
Publikacji książki towarzyszyło spotkanie promocyjne z udziałem artystów, które odbyło się 19.12.2014 roku w
BWA w Zielonej Górze

!
!

Redakcja: Marta Gendera
Teksty: Artur Celiński, Romuald Demidenko, Marta Gendera, Wojciech
Kozłowski, Aleksandra Wasilkowska, Marta Żakowska
Wywiady: Romuald Demidenko, Marta Gendera, Joanna Nau
Artyści: 9,6 ha, Paweł Althamer/ Rafał Żwirek, Basia Bańda, BudCud, Helmut&
Johanna Kandl, Elvedin Klačar, Aleksandra Kubiak, Marek Lalko, Marcin Liber/
aktorki Lubuskiego Teatru, Barbara Niemiec, Gregor Różański, Simone Rueß,
Škart, Magdalena Starska, Aleksandra Wasilkowska, Janina Wick, Jaśmina
Wójcik, Young Observatorium, Oskar Zięta
Tłumaczenia: Lucyna Pałys, Michał Rogoziński
Opracowanie graficzne, skład: Magdalena Heliasz
Zdjęcia: Justyna Andrzejewska, Jarosław Jeschke, Marek Lalko, Tomasz
Pastyrczyk, Karol Trębuła, Janina Wick, Rafał Wilk, Jakub Wróblewski
Wydawca: Fundacja Salony
Druk: Drukarnia Braci Dadyńskich, Zielona Góra
ISBN: 978-83-939505-1-5, Nakład: 500 sztuk
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2. PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA. HISTORIE MÓWIONE ZŁOTEGO GRONA I BIENNALE SZTUKI
NOWEJ
Czas trwania: luty/ grudzień 2014
Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urząd Miasta Zielona Góra

!

Celem projektu "Przestrzeń społeczna" było przypomnienie
dwóch imprez artystycznych ważnych zarówno dla
kształtowania się polskiej tożsamości kulturalnej na
Ziemiach Zachodnich, jak i dla polskiej sztuki
współczesnej: Wystaw i Sympozjów Złotego Grona (1965
– 1981) oraz Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze
(1985 – 1996). Działania w ramach projektu miały
przywrócić należne miejsce wydarzeniom, dotychczas
marginalizowanym lub całkowicie pomijanym w oficjalnym
dyskursie historyczno-artystycznym. Posługując się
dyskursem pamięci i zbierając relacje świadków historii,
związanych z tymi imprezami, projekt był jednym z
pierwszych przedsięwzięć, które miały na celu
metodyczne wprowadzenie zasad historii mówionej do
polskiej historii sztuki. Ponadto stanowi on propozycję
dowartościowania peryferii względem centrów artystycznych – wykorzystania potencjału miejsca, na które za
pośrednictwem obu imprez stale oddziaływała obecność najważniejszych artystów w sztuce polskiej po 1945
roku. Pozostawili oni po sobie w mieście serię niezrealizowanych do dziś projektów, dotyczących wciąż
aktualnych problemów przestrzeni miejskiej (m.in. Karta Łagowska). Zaangażowanie twórców „z zewnątrz” w
obie imprezy pokazuje, jak ważne dla plastyków, architektów i projektantów były wartości, które nadal
pozostają aktualne i szeroko dyskutowane, m.in. kompleksowe zagospodarowywania przestrzeni i harmonijne
łączenie centrum miasta z pobliskimi osiedlami mieszkaniowymi (projekt Parku Winnego). Projektowi
towarzyszy strona internetowa: historiemowione.pl.
W ramach projektu odbyły się cztery spotkania promocyjne: w BWA w Zielonej Górze (17.11.2014), w
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (25.11.2014), w BWA Awangarda we Wrocławiu (17.12.2014) oraz
w Galerii Wschodniej w Łodzi (18.12.2014). W spotkaniach uczestniczyli historycy, historycy sztuki oraz artyści
związani z projektem.
Uczestnicy wywiadów: Jan Berdyszak, Józef Burlewicz,
Tadeusz Dobosz, Grzegorz Kowalski, Jan Muszyński,
Wiesław Myszkiewicz, Stefan Papp, Józef Pruś, Anka
Ptaszkowska, Bogumiła Chłodnicka, Wojciech Kozłowski,
Zenon Polus, Zbigniew Szymoniak
Wywiady przeprowadzili Romuald Demidenko, Marta
Gendera, Nora Markiewicz i Piotr Słodkowski
Koncepcja: Marta Gendera, Piotr Słodkowski
Redakcja: Piotr Słodkowski
Teksty: Jan Berdyszak, Piotr Filipkowski, Krzysztof
Kostyrko, Stefan Papp, Piotr Słodkowski
Kalendarium: Nora Markiewicz
Redakcja i korekta językowa: Julia Odnous
Opracowanie graficzne, skład: Magdalena Heliasz
Konsultacja merytoryczna: Leszek Kania, Wojciech
Kozłowski, Konrad Schiller
Wydawca: Fundacja Salony
Współpraca: BWA Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej
ISBN: 978-83-939505-0-8
Nakład: 500 sztuk

fot. Tomasz Pastyrczyk
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3. LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ POTENCJAŁEM ROZWOJU MIASTA
Czas trwania: czerwiec - listopad 2014
Projekt był dofinansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra

!

Celem projektu była wymiana kulturalna pomiędzy Zieloną Górą i Telavi w Gruzji miastami partnerskimi oraz nawiązanie partnerstwa pomiędzy Fundacją Salony i
Fundacją TRAM z Tbilisi. W ramach projektu przewidziane były dwa publiczne
spotkania na których zaprezentowano główne działania programowe obu
organizacji. Pierwsze spotkanie połączone z pobytem studyjnym Any Riaboshenko
w Zielonej Górze odbyło się 3 lipca
2014 roku w Fundacji Salony. W
ramach dyskusji artystka
zaprezentowała działania artystyczne
z mieszkańcami Telavi oraz inne
obszary aktywności organizacji,
które maja na celu aktywizację
lokalnych społeczności. Drugie
spotkanie miało miejsce w Telavi w
Gruzji 5 listopada 2014 roku, podczas dni miasta (Festivalu
Telavi), których współorganizatorem jest Fundacja TRAM.
Spotkanie miało na celu prezentację przez członków Fundacji
Salony projektu Park Tysiąclecia i innych aktywności w
przestrzeni Zielonej Góry.

!

4. FOKUS NA FABRYCZNĄ
Czas trwania: od 9 sierpnia do 30 września 2014
Projekt był finansowany przez Fundację Orange

fot. Karol Trębuła

Fokus na Fabryczną to cykl warsztatów i działań artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Punktem
wyjścia dla projektu była ulica Fabryczna wraz z najbliższą okolicą oraz ich różnorodność architektoniczna i
społeczna. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie wydobyć potencjał ulicy za pomocą najnowszych
technologii, takich jak fotografia i film 3D. Ważnym zagadnieniem podczas zajęć był także reportaż i
dokumentacja architektury tego fragmentu Zielonej Góry. Warsztaty były podzielone na trzy grupy tematyczne:
Architektura 3D, Życie Fabrycznej i Scenariusz Fabrycznej. Uczestnicy warsztatów pracowali w oparciu o
historię ulicy, jej codzienność, by na końcu stworzyć scenariusz filmu, w którym zaprezentowali swoją wizję
rozwoju tej części miasta w kolejnych latach. Działania zakończyły się wystawą oraz projekcją filmową.

Fundacja Salony

Raport merytoryczny 2014

5. WYSTAWY
a) Tomasz Pastyrczyk - FOTOINTERAKCJA
termin: od 31 stycznia do 9 marca 2014
Wystawa FOTOINTERAKCJA
była efektem pobytu
r e z y d e n c y j n e g o To m a s z a
Pastyrczyka w Fundacji Salony.
Prezentowane na wystawie
portrety 120 Zielonogórzan w
różnym wieku tworzyły
zestawienie,
będące
typologicznym dokumentem
mieszkańców z 2013 roku.
Z a b i e g f o r m a l n y, n a k t ó r y
zdecydował się autor stanowił
próbę stworzenia fotograficznego
spisu 1/1000 ludności Zielonej
Góry. Systematycznie tworzone
archiwum twarzy osób
spotkanych w minionym roku przez fotografa funkcjonowało na dwóch płaszczyznach – pierwsza stanowi
niemal bezosobowy zbiór portretów, druga pozwala nam przeanalizować każdą z fotografii osobno (blog
www.fotointerakcja.blogspot.com).
fot. Marek Lalko

!
b) Dyplom Sylwii P. - wystawa dyplomowa studentki ISW UZ
termin: 14-29 marzec 2014
Wystawa dyplomowa Sylwii P. była efektem zainteresowania artystki współczesnym wyobrażeniem kobiety w
reklamie. Przedstawione prace były odbiciem w krzywym zwierciadle wizerunków kobiecych twarzy
zaczerpniętych z kultury masowej. Przemyślenia „co DZIŚ proponuje swoim odbiorcom kultura materialna w
aspekcie kreowania wizerunku człowieka” doprowadziły do stworzenia trzech części Dyplomu Sylwii P.
Pierwsza część to seria dziewięciu kobiecych portretów, które przedstawiają modelki w połowicznym
makijażu. Druga część składała się z trzech fotografii utworzonych za pomocą programu graficznego. Trzecia
część zawierała trzy abstrakcyjne kolaże, które zostały stworzone przez multiplikację ust, oczu i fragmentów
skóry. Uzupełnieniem koncepcji były autoportrety Sylwii P. umieszczone na kartach wizerunkowych.

!
!
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c) Feliks Marciniak - Future kids
termin: od 17 maja do 6 czerwca 2014
Na wystawie „Future Kids” Feliks Marciniak
prezentował grafikę i obrazy, nad którymi
pracował w ciągu ostatnich dwóch lat w
pracowni rezydencyjnej w Fundacji Salony.
W twórczości Feliksa Marciniaka język
grafiki oddziałuje na malarstwo, zarówno w
sferze formalnej jak i doborze tematów. W
jego pracach widoczne jest
zainteresowanie funkcjonowaniem
internetu oraz znanych ikon – marek, które
na stałe przeniknęły do naszej kultury.
Wielkoformatowe obrazy Marciniaka z
powodzeniem mogłyby funkcjonować
również w jako murale w przestrzeni
miasta.

!
d) Magdalena Kościańska - Pocztówki z Hiszpanii
termin: od 12 czerwca do 30 lipca 2014

!

Pocztówki z Hiszpanii to interdyscyplinarny cykl prac Magdaleny Kościańskiej obrazujący doznania,
spostrzeżenia i odczucia, które wiążą się z jej kilkumiesięcznym pobytem w Andaluzji. Pracę nad projektem
artystka rozpoczęła jeszcze w Hiszpanii i kontynuowała po powrocie do Zielonej Góry. Na wystawie zaznaczają
się wpływy otoczenia, w którym autorka
przebywała – jej ilustracje i projekty
g r a fi c z n e z o s t a ł y z a i n s p i ro w a n e
dźwiękami, barwami i bogactwem
ornamentów. W pracach widoczne są
momenty zachwytu, ale i trudności,
zastane na miejscu. Wszystko ukazane
jest z charakterystyczną dla jej prac
dbałością o detal oraz dozą
„bajkowości” i wizualnego dystansu.
Część wystawy stanowił również
wybrany zbiór fotografii, za pomocą
których artystka obrazuje to, co jej
bliskie i na co zwracała uwagę podczas
podróży – desenie, liternictwo, kolory,
skrawki hiszpańskiej rzeczywistości
zaznaczone na ulicach, ścianach i
murach.
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e) Agnieszka Chabros - Family matter
termin: od 31 lipca do 10 sierpnia 2014
Family matter (sprawa rodzinna) to projekt, w którym artystka rozwija zainteresowanie ciałem. Impulsem do
realizacji prezentowanych na wystawie fotografii były portrety rodzinne i kadry z życia codziennego, których
fotografka nie nadąża przygotowywać dla rodziny i przyjaciół. Agnieszka Chabros zaaranżowała domowe
studio fotograficzne i przez dwa miesiące nie rozstawała się z aparatem, dokumentując również osoby, które ją
otaczają. Projekt "Family Matter" dokumentuje bezsilność wobec fotografowania samej siebie.
f) Monika Czekańska, Artur Ginko, Michał Sarnowski - ZWROT 123
termin: od 3 października do 8 listopada 2014
ZWROT 123 to grupa artystyczna powołana przez
studentów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, w której
skład wchodzą: Monika Czekańska, Artur Ginko i
Michał Sarnowski. Łączy ich zainteresowanie
p o d o b n y m i m a t e r i a ł a m i i ro z w i ą z a n i a m i
formalnymi. Ich twórczość unifikuje nadawanie
przedmiotom charakteru rytualnego,
zainteresowanie osobistą historią oraz ciałem.
Ważne są dla nich korzenie rodzinne i wszystko to,
co składa się na tożsamość. Wystawa grupowa
podsumowała etap wspólnego działania młodych
artystów.

!
!
g) Janina Wick - Dziewczyny
termin: listopad/ grudzień 2014
Wystawa w ramach projektu "Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej", patrz:
raport, str: 7

!

6. DZIEŃ OTWARTYCH PRACOWNI
termin: 13 grudnia 2014
Wydarzenie jest organizowane przez Fundację i współpracujących artystów raz do roku. W ramach działania
artyści otwierają drzwi swoich pracowni dla mieszkańców Zielonej Góry i prezentują swoją działalność. W
ramach "Otwartych pracowni" odbyły się warsztaty ze wspólnego malowania i fotografii, przeglad portfolio,
wspólne gotowanie i prezentacja filmów. Współorganizatorami wydarzenia byli: Aleksandra Kubiak, Michał
Jankowski, Jarosław Jeschke, Marek Lalko i Tomasz Pastyrczyk.

!
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7. Warsztaty fotograficzne dla młodzieży w Bystrzycy (Rumunia) na zaproszenie Asociatia Tineri
pentru Comunitate Bistrita
termin: 1-5 września 2014
Na zaproszenie rumuńskiej organizacji pozarządowej animatorzy współpracujący z Fundacją Salony
przeprowadzili serię warsztatów fotograficznych z młodzieżą z miasta Bystrzyca. Podczas zajęć młodzież
posługiwała się techniką 3D. Warsztaty zakończyły się wystawą w miejskim parku w Bystrzycy.

!
WSPÓŁPRACA:
NASZYMI PARTNERAMI W ROKU 2014 BYLI:
Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra
Fundacja TRAM, Tbilisi
Fundacja Architektury, Warszawa
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W ROKU 2014 WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biurem Wystaw Artystycznych Zielona Góra
Urzędem Miasta Zielona Góra
Instytutem Sztuk Wizualnych UZ
Gimnazjum nr 3, Zielona Góra
Res Publica Nowa, Warszawa
Magazynem Miasta, Warszawa
Radiem Zielona Góra
Fundacją TRAM, Tbilisi
Fundacją Architektury, Warszawa
Fundacją Orange, Warszawa
Galerią Wschodnią, Łódź
BWA Awangarda, Wrocław,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa
Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita
Austriackim Forum Kultury w Warszawie
Goethe Institut Warschau
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www.fundacjasalony.pl
www.milleniumpark.eu
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e-mail: f.salony@gmail.com

Sprawozdanie merytoryczne sporządziła Marta Gendera - prezes zarządu, dn...................
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.................................................
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podpis

Sprawozdanie merytoryczne zatwierdzili:
Michał Rogoziński - członek zarządu, dn......................

!
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podpis

Wojciech Kozłowski - członek Rady Fundacji, dn......................
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podpis
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