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CElE STATuTOWE FuNDACjI SAlONY

1
Działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury
i sztuki, oświaty i nauki.

Wspieranie działalności artystycznej, kuratorskiej 
i galeryjnej.

Promocja współczesnej sztuki polskiej poza granicami 
kraju oraz promocja sztuki zagranicznej na terenie Polski.

Promocja młodych artystów na rynku sztuki.

Działalność badawcza, naukowa.

Udostępnianie i popularyzowanie wiedzy na temat 
współczesnej kultury wizualnej.

Edukacja społeczeństwa w zakresie sztuki współczesnej 
oraz współpraca z grupami społecznymi z utrudnionym 
dostępem do edukacji kulturalnej.
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SZCZEgółOWY OPIS REAlIZACjI 
CElóW STATuTOWYCh
W roku 2012 Fundacja Salony prowadziła projekty o charakterze                   
artystycznym i społecznym. Głównym kierunkami aktywności 
były działalność w przestrzeni publicznej Zielonej Góry,rozwijanie 
i wdrażanie programu edukacyjnego oraz działalność wystawien-
nicza.

Przestrzeń publiczna
Dyskusja o przestrzeni publicznej odegrała w 2012 roku kluczowe 
znaczenie w programie Fundacji Salony, przede wszystkim poprzez 
prowadzenie projektu artystyczno - społecznego: „Park Wyobrażony”, 
którego celem było zaangażowanie mieszkańców Zielonej Góry,        
artystów i ekspertów w planowanie nowego kształtu Parku Tysiąclecia 
Zielonej Górze. 
Podjęliśmy również próbę zmiany przestrzeni publiczno – prywat-
nej na podwórku przy ul. Fabrycznej, gdzie prowadzimy naszą 
działalność, w miejsce otwarte dla mieszkańców miasta w każdym 
wieku – „Kulturalną Plażę”. Ponadto w przestrzeni Zielonej Góry 
odbyła się wystawa fotografii Konrada Pustoły w ramach projektu 
„Widoki Władzy”.

Edukacja 
Przez cały rok 2012 wdrażaliśmy programy edukacyjne zaadreso-
wane dla odbiorców młodszych i starszych – prowadząc warsztaty,          
spotkania dyskusje, objaśniając dokładnie założenia wszystkich pro-   
wadzonych projektów artystycznych. 
Dążyliśmy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu i inte-
gracji mieszkańców z artystami, z którymi dzielimy przestrzeń Fun-
dacji podczas wspólnych śniadań czy Dnia Otwartych Pracowni. 

Poprzez działalność w przestrzeni publicznej rozumieliśmy również 
edukację obywatelską, zachęcającą mieszkańców Zielonej Góry do 
udziału w procesach decyzyjnych (partycypacyjnych) dotyczących 
kształtowania przestrzeni publicznej.

Wystawy
Program wystawienniczy Fundacji Salony wiązał się nieodłącznie 
z harmonogramem pobytów rezydencyjnych artystów w Zielonej 
Górze. Zaprosiliśmy do Fundacji Salony zarówno twórców lokalnych, 
którym udostępnialiśmy przestrzeń na rzecz działań artystycznych 
jak i artystów z innych miast polskich i zagranicy. Poprzez działalność 
wystawienniczą promowaliśmy artystów związanych z Zieloną Górą 
na międzynarodowych Targach Sztuki Supermarket w Sztokholmie.



WYDARZENIA
PROjEkTY



Czas trwania projektu: marzec – czerwiec 2012
Czas trwania ekspozycji: 18 – 30.06.2012
Patronat medialny: AMS i „Notes na 6 tygodni”
Projekt był współfinansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra.
Projekt stanowił kontynuację poprzednich edycji wykonanych przez 
Konrada Pustołę w Krakowie i Warszawie. Jego założeniem było 
przedstawienie szerszej publiczności jaki widok z okien swoich 
gabinetów mają osoby posiadające w mieście władze polityczną, 
symboliczną i ekonomiczną. Artysta sfotografował widoki z okien 
prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, marszałek 
województwa lubuskiego Elżbiety Polak, byłego marszałka Sejmu 
Józefa Zycha, senatora Roberta Dowhana i prezesa Elekrociepłowni 
Mariana Babiucha, prezesa firmy LUG Ryszarda Wtorkowskiego, 
dyrektora regionalnego PGNiG Kazimierza Chrobaka, redaktor  
naczelnej Gazety Lubuskiej Iwony Zielińskiej, rektora Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego prof. Czesława Osękowskiego, dyrektora BWA 
Wojciecha Kozłowskiego, artysty Rafała Wilka. Fotografie zostały 
zaprezentowane w formie 11 billboardów w przestrzeni Zielonej 
Góry. Projektowi towarzyszyła dyskusja z udziałem autora, Bogny 
Świątkowskiej, Wojciecha Kozłowskiego, Mariusza Kwiatkowskiego, 
prowadzona przez Martę Genderę, która odbyła się 19 czerwca.

SuPERMARkET ART FAIR 
SZTOkhOlM

WIDOkI WłADZY 
ZIElONA góRA

Czas trwania: styczeń – luty 2012.
Udział w targach był współfinansowany przez Urząd Miasta Zielona 
Góra oraz Instytut Polski w Sztokholmie.
W dniach  17 – 19 lutego Fundacja Salony uczestniczyła w Tar-
gach Sztuki „Supermarket” prezentując prace artystów, z który-
mi dzieli przestrzeń do pracy, współpracuje i którzy mają ogro-
mny wpływ na współtworzenie jej programu: Aleksandry Kubiak, 
Michała Jankowskiego, Jarka Jeschke, Basi Bańdy i Rafała Wilka.                  
Kilkudniowy pobyt w Sztokholmie pomógł nam nawiązać kontakt 
z licznymi galeriami i inicjatywami artystycznymi z Europy i ze świata. 
Fundacja Salony była jedyną galerią z Polski, uczestniczącą w tym 
międzynarodowym spotkaniu. Na potrzeby targów zostały wydane 
broszury informacyjne o artystach, biorących udział w targach, które 
dystrybuowaliśmy wśród odwiedzających.



PARk WYbRAżONY 
ZIElONA góRA
Czas trwania projektu: marzec – grudzień 2012
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, Urząd Miasta Zielona Góra i Austriackie Forum 
Kultury w Warszawie.Projekt był realizowany w partnerstwie z Biurem 
Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
Celem projektu było przeprowadzenie społecznej rewitalizacji Parku 
Tysiąclecia w Zielonej Górze oraz zaangażowanie mieszkańców 
w procesy decyzyjne dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej. 
Miasto Zielona Góra zobowiązało się do przeprowadzenia rewitalizacji 
Parku Tysiąclecia w latach 2015/2016, a projekt stanowił społeczną 
i kulturalną formę przygotowania do tego momentu. Podczas realizacji 
projektu komunikowaliśmy się z mieszkańcami za pomocą lokalnych 
mediów oraz Magazynu społecznego  „Park Tysiąclecia/Millenium 
Park”, redagowanego przez Romualda Demidenko i Martę Genderę. 
Do zaangażowania się w sprawy Parku Tysiąclecia zaprosiliśmy 
również ekspertów od zieleni, architektury oraz artystów. Podczas     
realizacji projektu posługiwaliśmy się następującymi narzędziami:

Badania socjologiczne
Na potrzeby projektu przeprowadzono badania ankietowe 
w formie elektronicznej oraz tradycyjnej przez studentów Socjolo-
gii Uniwersytetu Zielonogórskiego pod okiem Anny Szczygłowskiej.                           
W sumie uzyskano około 1000 wypełnionych ankiet (500 interneto- 
wych + 500 tradycyjnych). Badania socjologiczne dały nam obraz 
potrzeb mieszkańców względem przestrzeni publicznej oraz pomogły  
zdiagnozować główne problemy Parku Tysiąclecia. W oparciu 
o wyniki badań ankietowych udało się wybrać główne tematy kon-
sultacji społecznych oraz magazynu społecznego Park Tysiąclecia. 

Konsultacje społeczne
W trakcie trwania projektu odbyło się 9 spotkań dyskusyjnych 
z mieszkańcami, nazywanych konsultacjami społecznymi, podczas 
których każdy z uczestników mógł wnieść swoje uwagi dotyczące 
przyszłego kształtu Parku Tysiąclecia. Na spotkania zapraszani byli 
również eksperci i przedstawiciele lokalnego samorządu, którzy 
odpowiadali na pytania mieszkańców. 

Warsztaty i wykłady
Stałym elementem projektu był cykl warsztatów „Park Wyobrażony”, 
prowadzonych przez socjolożkę Annę Szczygłowską, która wspólnie 
z młodzieżą z okolicznych szkół oraz młodymi użytkownikami Parku 
Tysiąclecia pracowała nad trzema zagadnieniami: Park Sportu, Park 
Sztuki i Park Rozrywki. Tematy te zostały opracowane przez uczest-
ników w formie makiet i dały obraz „wyobrażenia” młodzieży o ich     
potrzebach korzystania z  miejskiej przestrzeni publicznej.
W sumie w ramach projektu odbyło się 16 warsztatów, w tym 
również warsztaty „Park Zmysłów” prowadzone przez Karolinę 
Spiak i Patrycję Wilczek adresowane do osób niewidomych 
i niedowidzących, których celem było zapoznanie się z postulata-
mi zmian by udogodnić ich obecność na terenie Parku. Warsztaty 
REMIKS były przeznaczone dla lokalnej społeczności, a ich efektem 
było stworzenie nowego miej-sca do piknikowania na terenie Parku 
Tysiąclecia oraz wspólne przygotowanie „Święta Parku” (śniadania 
na trawie, pokazu jazdy na deskorolkach, koncertu i meczu ko-
szykówki). Do udziału w warsztatach z Agnieszką Strzemińską pod 
hasłem „Spotkania z mieszkańcami” zaprosiliśmy seniorów z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców Osiedla Tysiąclecia. 
W ramach projektu odbyły się również dwa wykłady przygotowane 
przez Romualda Demidenko, których przedmiotem były zmiany art-
ystyczne, społeczne i architektoniczne w przestrzeni publicznej.



Akcje artystyczne 
Do udziału w projekcie zaprosiliśmy artystów, przebywających 
w Fundacji  Salony na krótkich pobytach rezydencyjnych/kweren-
dzie, m.in. Simone Ruess, Helmuta i Johannę Kandl. Efektem pobytu          
Helmuta i Johanny Kandl były warsztaty połączone z happeningiem 
pod hasłem „Spotkaj mnie w parku”. Za pomocą barwnych balonów 
wypełnionych helem artyści uzupełnili przestrzeń Parku Tysiąclecia 
o brakujące w nim kolory. 
W wydarzeniach związanych z projektem wzięło udział około 
1500 osób. Spotkania odbywały się w BWA, Fundacji Salony oraz 
w przestrzeni Parku.



CZYTElNIA



W roku 2012 kontynuowana była działalność czytelni Fundacji Sa-
lony. Oprócz pozyskania nowych zbiorów książek i czasopism 
w czytelni odbywały się liczne spotkania, projekcje i dyskusje.

Wykład „11 Biennale w Hawanie“ i wieczór kubański
Termin: 18.08.2012
Spotkanie związane było z realizowanym przez Jarka Jeschke 
i Agnieszkę Hałas w ramach stypendium „Młoda Polska” projektem 
„Totalitarna sztuka w państwie Castro” i było jednym z rezultatów ich 
2–miesięcznego pobytu na Kubie. Podczas spotkania autorzy pro-
jektu opowiedzieli o 11 Biennale w Hawanie oraz zderzeniu z syste-
mem sztuki na Kubie. 

Subiektywna mapa Zielonej Góry
Czas trwania projektu: marzec – listopad 2012
Spotkanie promocyjne: 7.11.2012
Projekt był współfinansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra.
Projekt zakładał zaprojektowanie i wykonanie subiektywnej mapy 
Zielonej Góry, której celem było wydobycie ciekawych i osobistych 
miejsc związanych z funkcjonowaniem miasta oraz promującym 
wydarzenia artystyczne w Zielonej Górze przy udziale zaproszonych 
kulturoznawców, artystów i historyków sztuki. Mapę zaprojektowała 
Aleksandra Kubiak. Autorami tekstów są: Romuald Demidenko, 
Wojciech Kozłowski, Leszek Kania, Konrad Schiller, Marta Gendera 
i Aleksandra Kubiak. Spotkanie promocyjne w czytelni Fundacji Sa-
lony z udziałem autorów odbyło się  7 listopada.

Dzień Otwartych Pracowni
Termin: 9.12.2012
Jak co roku Fundacja Salony zorganizowała dzień otwartych              
pracowni,  zapraszając mieszkańców do zapoznania się                                                                    
z aktualnymi pracami artystów pracujących przy ul. Fabrycznej 13b. 

W trakcie wydarzenia odbyły się trzy warsztaty artystyczne (fotogra-
fia, malarstwo oraz ilustracja), projekcje filmowe, punkt konsultacyjny 
ds. Parku Tysiąclecia oraz wspólny posiłek. 

Mikrodrukarnia – warsztaty.
Termin: 10 – 12.11.2012
Warsztaty drukarskie odbyły się z inicjatywy Grzegorza Kowalczy-
ka – zielonogórskiego artysty współpracującego z Fundacją Salony. 
Założeniem warsztatów było zapoznanie uczestników z techniką 
tworzenia zinów i umożliwienie produkcji własnego wydawnictwa. 
Warsztaty były zaadresowane do młodzieży i studentów.

Bazart
Termin: 15.12.2012
Bazart to oddolna inicjatywa młodych zielonogórskich rzemieślników, 
którzy we współpracy z Fundacją Salony postanowili urządzić dla 
mieszkańców Zielonej Góry „niezależne” targi rękodzieła w czytelni 
oraz innych przestrzeniach Fundacji. Podczas wydarzenia swoje 
prace zaprezentowało 10 wystawców z regionu, zajmujących się pro-
jektowaniem ubrań, ozdób, zabawek oraz biżuterii.



WYSTAWY



Żelazny
Jarek Jeschke
Czas trwania: styczeń – luty 2012
Inspirację dla projektu Jarka Jeschke stanowiło zderzenie dwóch 
samolotów na Air Show w Radomiu w 2007 roku, a precyzyjniej foto-
grafie wykonane podczas wypadku, na których wyraźnie widoczne 
jest rozbicie maszyn na drobne fragmenty. Na podstawie tego zdjęcia 
artysta przygotował cykl abstrakcyjnych obrazów o nieregularnych 
kształtach /fragment tekstu: Maria Niemyjska.

Rocznik ‘20
Kamila Mankus
Czas trwania: marzec – kwiecień 2012
Wystawa miała przywołać wspomnienie o osobach urodzo-
nych w latach 20. XX wieku, wychowanych w dwudziestoleciu 
międzywojennym, silnie przywiązanych do polskiej tradycji. Kami-
la Mankus stworzyła w przestrzeni galerii niepokojącą scenografię, 
będącą wynikiem jej myślenia o przemijaniu, kreowaniu aktualnego 
wyobrażenia o odchodzeniu i śmierci. 

Niedźwiedzia Przysługa
Kurator: Dawid Radziszewski
Czas trwania: kwiecień – maj 2012 
Gościnna wystawa Galerii Pies z Poznania. Kurator wystawy zaprosił 
artystów do wprowadzenia zmian w przestrzeni Fundacji Salony, 
w celu poprawienia jej funkcjonowania. Podczas wystawy zmieniły się         
funkcje niektórych pomieszczeń – czytelnia stała się świetlicą ze stołem 
do piłkarzyków i ping ponga, poprawiony został problem dostępu 
do gniazdek elektrycznych czy oświetlenia w sali wystawienniczej.

MUD 
Grzegorz Kowalczyk
Czas trwania: czerwiec – lipiec 2012  
MUD to wystawa organiczna, inspirowana schyłkiem bytu roślin, 
zwierząt, pokarmów; rozkładem i rozpadem form. Grzegorz Kowal-
czyk wykonał w Galerii Fundacji Salony nieregularnie rozrastający 
się mural o abstrakcyjnych organicznych czarno – białych formach. 
Wystawie towarzyszył zin.

Ovis Et Lupus In Lebus 
Stefan Hanćkowiak i Adam Krysik
Czas trwania: sierpień – wrzesień 2012
„Ovis et lupus in Lebus“ to wystawa kończąca pobyt rezy-
dencyjny Stefana Hanćkowiaka i Adama Krysika w Fundacji 
Salony. Przez cztery miesiące artyści pracowali nad animacją 
poklatkową, inspirowaną herbem dawnej historycznej stoli-
cy krainy Lubuszan, niemieckiego miasta Lebus, w którym po-
jawia się motyw wilka pożerającego owcę. Na wystawie zapre-
zentowane zostały również obrazy korespondujące z filmem.

Spotkaj mnie w parku
Helmut & Johanna Kandl
Czas trwania: wrzesień – listopad 2012
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Austriackie Forum Kultury. Wystawa „Spotkaj mnie 
w parku” towarzyszyła happeningowi w Parku Tysiąclecia. Na ekspo-
zycji zostały zaprezentowane prace artystów odwołujące się do pro-
blemów przestrzeni publicznej na całym świecie, a także do przyrody 
i kwestii zapominania/przypominania indywidualnych historii.



I like my I
Łukasz Gawroński
Kurator: Marek Lalko
Czas trwania: listopad – grudzień 2012
„ I  l ike my I “  to  zapis  codz iennych konfrontac j i  ar tys ty 
z rzeczywistością. Fotografie zaprezentowane na wystawie zostały 
wykonane za pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Jego prace 
cechuje przede wszystkim dystans do rzeczywistości i humor.



Rezydentami w 2012 roku byli:
Kamila Mankus
Konrad Pustoła
Stefan Hanćkowiak i Adam Krysik,
Simone Ruess
Helmut i Johanna Kandl
Feliks Marciniak i Magdalena Kościańska
Barbara Niemiec

Naszymi partnerami w 2012 roku byli:
Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra
Urząd Miasta Zielona Góra
Austriackie Forum Kultury

W 2012 roku współpracowaliśmy z: 
Biurem Wystaw Artystycznych Zielona Góra
Polska Institutet Stockholm/ Instytut Polski w Sztokholmie
Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa
Galerią Pies, Poznań
Fundacją In Search Of…, Łódź
Stowarzyszeniem Przyjaciół Cichej Kobiety, Zielona Góra
Klubem Kultury Filmowej Zielona Góra
Fundacją Szansa dla Niewidomych, Zielona Góra
Klubem Mam, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną 
im. C. K. Norwida, Zielona Góra
Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
Instytut Sztuk Wizualnych UZ
Instytut Socjologii UZ
Gimnazjum nr 3, Zielona Góra
Ochotniczym Hufcem Pracy, Zielona Góra
V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze




