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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 2015 roku Fundacja Salony prowadziła działania w zakresie swoich celów
statutowych. Głównymi obszarami działalności były: edukacja kulturalna, miasto oraz
realizacja wystaw. Dzięki współpracy z licznymi polskimi i zagranicznymi partnerami
Fundacja Salony prowadziła działania także za granicą.

EDUKACJA KULTURALNA
W 2015 roku Fundacja Salony zrealizowała dwa projekty edukacyjne pn. „Pamięć
wywołana” oraz „Żywe kolekcje”. Działania w ramach obu zadań były realizowane z
seniorami, dziećmi i młodzieżą z Zielonej Góry przy współpracy z instytucjami kultury,
szkołami i organizacjami pozarządowymi. Obu projektom przyświecały następujące
cele: popularyzacji sztuki współczesnej, edukacja za pomocą nowoczesnych
technologii oraz wykorzystanie i opracowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

MIASTO
Fundacja Salony rozwijała swoje działania w kontekście przestrzeni miejskiej w 2015
roku w Zielonej Górze, Szanghaju, Tbilisi, Telavi i Warszawie. Nasze działania
obejmowały prowadzenie warsztatów, spotkań i wykładów, a także rezydencji
artystycznych. Zadaniem projektu „Nowe Miasto”, było poruszenie dyskusji na temat
zmian w mieście wynikających z połączenia Zielonej Góry z Gminą. Wspólnie z biurem
projektowym BudCud w 2015 roku uczestniczyliśmy również w konkursach oraz
warsztatach urbanistycznych i architektonicznych w Warszawie i zagranicą.
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W roku 2015 Fundacja Salony zrealizowała następujące projekty:
EDUKACJA KULTURALNA

1. Pamięć wywołana
Czas trwania: styczeń - czerwiec 2015
Projekt był dofinansowany przez Fundację Orange

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów z młodzieżą z Gimnazjum nr 3 w
Zielonej Górze. Zagadnieniem poruszanym podczas warsztatów był dostęp do
materiałów archiwalnych – przede wszystkim w formie negatywów i odbitek
fotograficznych. Przez 4 miesiące pracowaliśmy z młodzieżą oraz seniorami z
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Spółdzielczego Domu Kultury „Nowita”
nad zebraniem materiałów do cyfrowego archiwum miasta Zielona Góra. Skanowane
klisze i odbitki fotograficzne, na których pojawiła się przestrzeń publiczna Zielonej Góry,
architektura oraz sztuka w mieście zostały zaprezentowane na blogu:
pamiecwywolana.blogspot.com. Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z
technikami fotograficznymi oraz digitalizacyjnymi, pracując zarówno za pomocą
aparatów fotograficznych jak i archiwizując stare fotografie w wersji cyfrowej. Projekt
zakończył się wystawą, publikacją i dniem otwartym na którym zaprezentowane zostaną
rezultaty działań w ramach projektu.
Warsztaty zostały uzupełnione o dodatkowe spotkania – dyżury adresowane do
mieszkańców Zielonej Góry w różnym wieku. Podczas spotkań możliwa była nieodpłatna
digitalizacja własnych odbitek fotograficznych. Zachęcaliśmy uczestników do
przyniesienia starych klisz i odbitek z krajobrazem Zielonej Góry – interesowała nas
architektura, sztuka i przestrzeń publiczna w mieście. Za zgodą uczestników fotografie
te dołączyły do cyfrowego archiwum na stronie: pamiecwywolana.blogspot.com
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2. Żywe kolekcje
Czas trwania: wrzesień - grudzień 2015
Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zadanie było realizowane we współpracy z BWA Zielona Góra, Muzeum Ziemi
Lubuskiej i Stowarzyszeniem Damy Radę

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, które znajdują się w Zielonej Górze stanowią
ważny potencjał kulturowy naszego miasta. Sympozja i wystawy Złotego Grona i
Biennale Sztuki Nowej miały znaczący wpływ na kształtowanie się i rozwój lokalnego
środowiska artystów wizualnych.
Ze względu na trudne warunki lokalowe Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Galerii BWA w
Zielonej Górze, kolekcje sztuki współczesnej nie mogą być na stałe eksponowane, a
przez to nie funkcjonują w świadomości mieszkańców. Naszą intencją było
przywrócenie ich publiczności poprzez działania edukacyjne z młodzieżą. Staraliśmy się
ukazać je w nowym kontekście i na nowo zinterpretować za pomocą warsztatów
prowadzonych przez dziesięciu zaproszonych do projektu artystów wizualnych
związanych z Zieloną Górą. Każdy z nich za pomocą własnych narzędzi pracy twórczej
odniósł się do wybranej pracy lub autora dzieła ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
oraz Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej.
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a) warsztaty Jarka Jeschke (27.10.2015)
Punktem wyjścia dla warsztatów z cyklu „Żywe
kolekcje” był obraz Stanisława Fijałkowskiego „17.VI.
71″. Jarek Jeschke poprowadził z młodzieżą licealną
warsztaty malarskie, których celem była nowa
interpretacja pracy znajdującej się w zbiorach
Muzeum Ziemi Lubuskiej

b) warsztaty Marka Lalko (5.11.2015)
Podczas warsztatu z fotografem Markiem Lalko
młodzież pracowała nad nową interpretacją rzeźb
pozostałych po Zielonogórskich Spotkaniach
Rzeźbiarskich, które odbywały się w latach 70. XX
wieku.

c) warsztaty Rafała Wilka i Sławomira
Zbioka Czajkowskiego (13.11.2015)
„Czy artyście wolno wszystko?” W odniesieniu do filmu o tym tytule Supergrupy Azorro,
artyści zastanawiali się wspólnie z młodzieżą, gdzie znajdują się granice sztuki i działań
artystycznych. drugim punktem odniesienia była praca Jadwigi Sawickiej „Nic dla
mnie”. Wynikiem warsztatu były interwencje w mieście oraz instalacja zainspirowana
pracami z kolekcji Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej.
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d) warsztaty Karoliny Wiktor (16-17.11.2015)
Warsztaty Karoliny Wiktor pozwoliły na nowo
zinterpretować prace z kolekcji Lubuskiej
Zachęty Sztuki Współczesnej – „Znaki” Pawła
Jarodzkiego oraz „Nic dla mnie” Jadwigi
Sawickiej. Podczas zajęć młodzież poznała
różne funkcje tekstów wizualnych w przestrzeni
miejskiej. Uczestnicy samodzielnie wykonali
własne komunikaty w formie szablonów.

e) warsztaty Basi Bańdy i Michała Jankowskiego (25-26.11.2015)
Punktem wyjścia do warsztatów w BWA była akcja „Drzewa umierają publicznie”,
zrealizowana przez Stefana Pappa w przestrzeni zielonogórskiego deptaka w 1975 roku
w ramach VII Złotego Grona. Przedmiotem drugiego warsztatu był obraz Mariana
Szpakowskiego „Kompozycja I”, znajdujący się w kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Podczas zajęć młodzież wykonała własne kolaże inspirowane reliefami Szpakowskiego.

f)

warsztaty Aleksandry Kubiak
(30.11.2015)

Warsztaty Aleksandry Kubiak odniosły się do
komfortu tworzenia i oglądania sztuki. Film
Supergrupy Azorro „Czy artyście wolno
wszystko?” z Lubuskiej Zachęty Sztuki
Współczesnej stał się pretekstem do rozmowy
o przywilejach artysty oraz odbiorcy w
przestrzeni sztuki.
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g) warsztaty Stefana Hanćkowiaka (1.12.2015)
Punktem odniesienia do warsztatów z młodzieżą
było hasło z pracy „Znaki” Pawła Jarodzkiego
„Tylko sztuka cię nie oszuka”. Uczestnicy
przeanalizowali je za pomocą własnych środków
plastycznych nawiązując do wybranych prac z
kolekcji Złotego Grona autorstwa Henryka
Stażewskiego oraz Jerzego Kałuckiego.

h) warsztaty Tomasza Pastyrczyka
(3.12.2015)
Przedmiotem pracy warsztatowej były fotografie
Natalii LL z cyklu „Sztuka konsumpcyjna”,
znajdujące się w zbiorach Lubuskiej Zachęty
Sztuki Współczesnej. Podczas zajęć młodzież
pracowała nad własnymi portretami
f o t o g r a fi c z n y m i z a i n s p i r o w a n y m i
zainteresowaniem artystki czynnościami życia
codziennego.

MIASTO

3. Passages Shanghai/ Chiny
Czas trwania: marzec 2015
Projekt był dofinansowany przez Ambasadę Polską w Pekinie
W marcu 2015 roku na zaproszenie architektów z biura BudCud i wspólnie z
artystą Sławomirem Czajkowskim Fundacja Salony brała udział w
międzynarodowym konkursie i warsztatach „Making urbanity through passages in
the reappropriated EXPO SITE” organizowanych przez IVM China i Uniwersytet
Tongji w Szanghaju. Wspólnie opracowaliśmy koncepcję „Minecraft: rediscover,
re-appreciate, recycle”.
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4. Open Yards - Telavi/ Gruzja
Czas trwania: maj - grudzień 2015
Projekt był dofinansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra
W grudniu 2015 roku we współpracy z Fundacją TRAM oraz Agatą Woźniczką i
Mateuszem Adamczykiem z biura architektonicznego BudCud poprowadziliśmy
w Telavi w Gruzji warsztaty poświęcone projektowaniu przestrzeni publicznej. W
warsztatach uczestniczyli pracownicy lokalnego samorządu. Wspólnie
zastanawialiśmy się nad dostosowaniem istniejących przestrzeni publicznych do
potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. W ramach naszego
pobytu zostaliśmy również zaproszeni, by na Akademi Sztuk Pięknych w Tbilisi
zaprezentować naszą dotychczasową działalność.

5. Nowe Miasto
Czas trwania: czerwiec - grudzień 2015
Projekt był dofinansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra
a) pobyt rezydencyjny Maryam Mohammadi (lipiec 2015)
W lipcu 2015 roku na rezydencji w Fundacji Salony przebywała irańska artystka
mieszkająca w Grazu Maryam Mohammadi. Podczas swojego pobytu zajmowała
się śladami kultury żydowskiej w Zielonej Górze. Szczególną część swojej pracy
poświęciła pamięci o kobietach przebywający w filii obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen w Zielonej Górze, które pracowały w tutejszej fabryce (Deutche
Wolle Manufaktur).

Fundacja Salony

RAPORT MERYTORYCZNY 2015

!10

b) wystawa „Hidden Memories” w Galerie Zero w
Grazu (październik 2015)
Wystawa była wynikiem pobytu rezydencyjnego
Maryam Mohammadi w Zielonej Górze oraz artystki
Aleksandry Kubiak w Grazu. Projekt był realizowany
we współpracy z Kulturvermittlung Steiermark.
Artystki odnosiły się w swoich pracach do kwestii
doświadczania miejsca przez pryzmat pamięci.

c) wystawa Oskara Zięty „Catch fire” w BWA Zielona Góra (wrzesień 2015)
W ramach wystawy „Catch fire” Oskar Zięta
zaprezentował rzeźbę „Ogień”, której pierwsze
szkice powstały w 2014 roku na zamówienie
Galerii BWA i Fundacji Salony do Parku
Tysiąclecia. Projekt nawiązywał do procesu
twórczego, obróbki stali, który u swojego
początku przywodzi na myśl pracę kowala.
Technologia FIDU wydobywa i podkreśla
nieregularne kształty płomienia, a dalsze
działanie czynników zewnętrznych sprawia, że
powierzchnia obiektu wraz z upływem czasu
zmienia swoją barwę i strukturę.
cykl dyskusji o mieście:

c) Radykalne Miasta - spotkanie wokół książki z Arturem Celińskim,
Pawłem Jaworskim, Martą Genderą w BWA Zielona Góra (15.06.2015)
Spotkanie poświęcone książce Justina McGuirka „Radykalne miasta” i radykalnym
strategiom architektonicznym i urbanistycznym w Ameryce Południowej, m.in.
modelowym chilijskim osiedlu powstałym z połówek domów, których budowę ukończyć
mają sami mieszkańcy; słynnym wieżowcu Torre David w Caracas, wypełnionym nie
przestrzenią biur oraz banków, ale zorganizowaną społecznością dzikich lokatorów; czy
też argentyńskiej komunie Túpac Amaru, której charyzmatyczna przywódczyni
zapewniła najbiedniejszym dostęp do luksusowych basenów.
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d) pokaz filmu La Comuna 9 - Odzyskując miasto i dyskusja o budżecie
obywatelskim (12.12.2015)

„La Comuna 9. Odzyskując miasto” to dokument o ludziach tworzących swoje
miejskie środowisko i procesie partycypacyjnym, który im to umożliwia. Film
pokazuje przykład La Comuna 9, jednej z dzielnic w Medellin w Kolumbii i
zaangażowanie jej mieszkańców w tworzenie budżetu obywatelskiego. Stanowił
on inspirację i pretekst do późniejszej rozmowy na temat funkcjonowania budżetu
obywatelskiego w Zielonej Górze.
e) Marta Żakowska - Radykaliści (14.12.2015)
Hasło „miasta przyjazne
mieszkańcom” przewija się
przez liczne badania,
debaty, teksty, dokumenty,
warsztaty, seminaria, pikiety i
manifestacje w miastach
licznych szerokości
geograficznych – od Seulu
przez Wrocław po Nowy
Jork. Na całym świecie i w
Polsce ruchy miejskie dążą
do przekształcania
przestrzeni miejskich
budowanych wokół
wskaźników rozwoju
gospodarczego
i
modernistycznych
p a r a d y g m a t ó w
urbanistycznych w
przestrzenie warunkujące zdrowe życie społeczne. W jednych ośrodkach osiągają
znaczące sukcesy, w innych ich praca idzie wolniej. Podczas spotkania Marta
Żakowska opowiedziała o przykładach „radykalnych działań” architektów, władz miasta i
urzędników na całym świecie. Prezentacji towarzyszyła otwarta dyskusja.

f)

Artur Celiński - Miejskie Polityki Kulturalne (17.12.2015)

Jak Zielona Góra sytuuje się na mapie Miejskich Polityk Kulturalnych? Jak inne miasta
oceniają kulturę w swoim mieście? Jakie działania na rzecz wspierania rozwoju kultury
podejmują lokalni decydenci i środowisko w Gorzowie Wielkopolskim, Słupsku,
Olsztynie, Jeleniej Górze? Na te pytania odpowiedział podczas spotkania Artur Celiński
– ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej. Podczas spotkania - otwierając dyskusję na
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udział przedstawicieli środowiska kultury rozmawialiśmy o problemach lokalnej kultury
po przyłączeniu Gminy Zielona Góra w 2015 roku. Była to pierwsza publiczna debata
poświęcona polityce kulturalnej w Zielonej Górze.
Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli władz Miasta, Wydziału Sportu,
Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, instytucji, organizacji pozarządowych i
niezależnych twórców. Wspólnie mogliśmy poddać refleksji sytuację kultury w Zielonej
Górze oraz porozmawiać o priorytetach dla dalszego jej rozwoju.

6. Udział w warsztatach Nowa Towarowa
W listopadzie i grudniu 2015 roku przedstawicielka Fundacji Salony Marta
Gendera wspólnie z architektami Agatą Woźniczką i Mateuszem Adamczykiem
(BudCud) brała udział w konkursie i warsztatach na zagospodarowanie terenów
wokół ulicy Towarowej w Warszawie. Przedsięwzięcie organizowane było przez
warszawski oddział SARP, Muzeum Woli oraz Fundację Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”.
WYSTAWY

7. Wystawa Marka Lalko „Przezroczystość” (styczeń - luty 2015)
Na wystawie zaprezentowano wybór fotografii
Marka Lalko, wykonanych w różnych
przestrzeniach publicznych na świecie, m.in.
w Bejrucie, Paryżu, Rydze, Stambule. W
pracach widoczne jest codzienne życie
mieszkańców, ulice, podwórka, parkingi,
przystanki autobusowe. Na zdjęciach
powtarza się motyw reklamy zewnętrznej,
która stanowi nieodłączną część
współczesnej kultury wizualnej. Plakaty,
billboardy, standy reklamowe mieszają się z
codziennością, architekturą oraz postaciami,
które obok nich przechodzą.

8. Wystawy dyplomowe:
a) Aleksandra Maliszewska „Pola”
b) Marta Obuchowicz „Związki”
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9. Wystawa Kultura Zmiany (wrzesień 2015)/ wystawa w Zielonej Górze listopad 2015
projekt realizowany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury podczas IV Kongresu
Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Kuratorzy: Marta Gendera, Szymon Pietrasiewicz
Konsultacja merytoryczna: zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych NCK
Organizator: Narodowe Centrum Kultury
Wystawa Kultura zmiany
przygotowana przez Martę
Genderę i Szymona
Pietrasiewicza poświęcona
była inicjatywom oddolnym
zmieniającym myślenie o
mieście. Zaprezentowaliśmy
11 przykładów działań
kulturalnych realizowanych
przez
organizacje
pozarządowe i instytucje
kultury we współpracy z
lokalnymi społecznościami,
które mają wpływ na politykę
kulturalną
W Gdańsku,
Lublinie, Słupsku, Wrocławiu
oraz wielu innych mniejszych i
większych ośrodkach prowadzone są działania na rzecz rozwoju kultury i włączania jej
w realizację innych ważnych zadań miasta. Proces tworzenia i wdrażania nowych
rozwiązań inicjowany jest oddolnie i niejednokrotnie wynika z przekonania, że kultura
jest narzędziem zmiany społecznej, zdolnym do pobudzania i podnoszenia kompetencji
mieszkańców. Eksperci, artyści, organizacje pozarządowe, instytucje podjęły działania,
by znaleźć sposób na lepsze funkcjonowanie kultury w Polsce.
Wystawa wpisała się w projekt Kultura Samorządowa 25+. Jego celem była refleksja
nad zmianami w sektorze kultury, które zaszły przez ostatnie 25 lat oraz rolą jaką
odgrywa lub potencjalnie może odgrywać kultura w samorządowych politykach
rozwojowych. Organizatorem projektu było Narodowe Centrum Kultur y,
współorganizatorem Miasto Gorzów Wielkopolski. Całość odbywała się pod patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wystawa była
prezentowana w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Słupsku, Wrocławiu i Zielonej Górze.
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WSPÓŁPRACA
Podstawą naszego działania jest współpraca z partnerami lokalnymi oraz z innych
miast. W 2015 roku nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy współpracę z:
- BWA Zielona Góra
- BUDCud
- Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- Domem Kultury Nowita
- Uniwersytetem Zielonogórskim
- Ambasadą Polską w Pekinie
- Fundacją Archeologii Fotografii
- Fundacją TRAM
- Akademią Sztuk Pięknych w Tbilisi
- Urzędem Miasta Zielona Góra
- Muzeum Ziemi Lubuskiej
- Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze
- Narodowym Centrum Kultury
- Stowarzyszeniem Damy Radę - Świetlicą Socjoterapeutyczną „Gniazdo”
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