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Z radoÊcià przekazuj´ Paƒstwu pierwszy raport roczny z dzia∏alnoÊci za∏o˝onej przeze mnie fundacji Kulczyk Foundation.

Dwa tysiàce czwarty rok by∏ okresem szczególnym. W∏aÊnie w tym roku w Starym Browarze uda∏o mi si´ stworzyç

miejsce, w którym ∏àczà si´ sztuka i biznes.

Dzia∏ania, które prowadz´ od lat wynikajà z najg∏´bszego przekonania, ˝e tworzenie jest tym, co zmienia szaroÊç

rzeczywistoÊci, pobudza do refleksji, wzrusza.

Kiedy wi´c pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç odrestaurowania zabytkowego dziewi´tnastowiecznego Browaru Huggera

z entuzjazmem zacz´∏am realizowaç zamierzony cel. Forma jakà budynkom nadali architekci Piotr Z. Bare∏kowski

i Przemys∏aw Borkowicz stanowi dzie∏o samo w sobie.

Nasycenie przestrzeni Starego Browaru dzia∏aniami artystycznymi sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki kompetencji i entuzjazmowi

osób, które Fundacja zgromadzi∏a wokó∏ siebie, a tak˝e Êrodkom przekazanym przez Fundatora. Wspieranie artystów

jest powinnoÊcià, która w moim przypadku wynika tak z mo˝liwoÊci finansowych, jak i z potrzeby serca.

Moim pragnieniem jest, aby Fundacja w swoim dzia∏aniu sprawia∏a „by powsta∏o coÊ z rzeczy, które mogà byç

i nie byç, i których êród∏o tkwi w tworzàcych”.

Z powa˝aniem,

PS

Pragn´ podzieliç si´ z Paƒstwem radosnà wiadomoÊcià, i˝ 21 kwietnia 2005 roku Stary Browar zdoby∏ I miejsce

w konkursie na Najlepsze Centrum Handlowe Europy, organizowanym przez ICSC (The International Council

of Shopping Center – Mi´dzynarodowa Izba Centrów Handlowych). Jurorzy podkreÊlili wielkà rol´ dzia∏aƒ kulturalnych,

które majà miejsce w Starym Browarze i ich oddzia∏ywanie na spo∏ecznoÊç lokalnà.

Poznaƒ, 26.04.2005

List Fundatora.200505.02

Szanown i  Paƒs two
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Misjà

Kulczyk Foundation jest, poprzez sztuk´, poszerzanie horyzontów i uaktywnianie w ludziach m∏odych duchem tego,

co w nich najlepsze, i dzi´ki sztuce tworzenie spo∏eczeƒstwa bardziej kreatywnego, Êwiadomego, wra˝liwego.

Celem

Kulczyk Foundation jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie dzia∏aƒ propagujàcych wspó∏czesnà kultur´

i sztuk´ oraz wspieranie rozwoju i promocja m∏odych lokalnych artystów, których prace prezentowane sà w towarzystwie

uznanych ju˝ twórców. Dajemy szans´ odbiorcy widzieç, doÊwiadczaç, uczyç si´ sztuki poprzez udost´pnianie mu

prac zarówno uznanych twórców, jak i promowanie m∏odych oraz edukowanie odbiorcy.

Ideà

jest stworzenie platformy dialogu wielu pokoleƒ artystów, konfrontacja uczniów i mistrzów, promowanie najwy˝szej

artystycznej jakoÊci oraz, poprzez pozostawanie jak najbardziej otwartym dla szerokiej publicznoÊci, przerzucanie

pomostu mi´dzy artystà i odbiorcà wspó∏czesnej sztuki.

Jednà z podstawowych form dzia∏alnoÊci Fundacji jest kreowanie unikatowych w skali Poznania i kraju wydarzeƒ

artystycznych trwale wpisujàcych Stary Browar na kulturalnà map´ Polski.

Dzia∏ania

Fundacji skupiajà si´ wokó∏ Dziedziƒca Sztuki w Starym Browarze, gdzie w budynkach Galerii i S∏odowni prowadzona

jest intensywna dzia∏alnoÊç wystawiennicza (wspó∏czesne sztuki plastyczne, fotografia i design), prezentacje dzia∏aƒ

performatywnych (przedstawienia teatralne i taneczne) oraz projekcje filmowe i koncerty muzyczne.

Kulczyk Foundation jest prywatnà fundacjà za∏o˝onà w przekonaniu,

˝e sztuka mo˝e mieç pozytywnà si∏´ oddzia∏ywania na spo∏eczeƒstwo,

a obcowanie z nià stwarza szans´ na lepsze, bardziej kreatywne

i Êwiadome ˝ycie m∏odym ludziom.



Biuro Fundacji
Zespó∏ pracowników Kulczyk Foundation:

Joanna LeÊnierowska
koordynator programowy

Maria ˚uk-Piotrowska
archiwum

Roman Soroko
koordynator realizacji projektów

Struktura organizacyjna Fundacji
Fundacja zosta∏a powo∏ana przez Fundatora – Gra˝yn´ Kulczyk.

Fundator powo∏uje cz∏onków organów Fundacji.

Rada Fundacji
Do kompetencji Rady nale˝y:

Szczegó∏owe zasady i tryb pracy Rady okreÊla
Regulamin Rady Fundacji ustalony przez Fundatora.

W sk∏ad Rady Fundacji wchodzà:
Gra˝yna Kulczyk
Jan Kulczyk

Zarzàd Fundacji
Agnieszka Sumelka – Prezes Zarzàdu

Rada Programowa Fundacji
Powo∏ana przez Fundatora jako kolegium doradcze

i opiniodawcze. Sk∏ada si´ z osób b´dàcych
autorytetami i specjalistami w dziedzinie

kultury, sztuki, nauki.
W sk∏ad Rady Programowej Fundacji wchodzà:

Prof. Jan Berdyszak
Prof. Piotr Piotrowski
Wojciech Makowiecki
Prof. Andrzej Banachowicz

– ocena dzia∏alnoÊci bie˝àcej Fundacji i nadzór

nad dzia∏aniami Zarzàdu Fundacji

– ustalanie programów i planów dzia∏ania Fundacji

– zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji

– inspirowanie kierunków dzia∏ania Fundacji

Struktura organizacyjna
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W ramach programu wystawienniczego Kulczyk Foundation proponowa∏a w 2004 roku wydarzenia

promujàce i prezentujàce sztuki plastyczne, design, malarstwo. Przedsi´wzi´ciami prezentujàcymi sztuk´

„autorytetów” by∏y wystawa Alessandro Mendiniego i Targi Sztuki. Jednak za∏o˝eniem Fundacji jest

prezentacja m∏odych twórców, tak jak to mia∏o miejsce podczas wystaw „Here we are. Where?”, a przede

wszystkim w ramach autorskiego cyklu „Zmiana warty”. Nie zabrak∏o te˝ wystaw fotograficznych.

Galeria Stary Browar/S∏odownia
Program wystawienniczy Kulczyk Foundat ion koncentruje s i´
na prezentacj i  sztuki  wspó∏czesnej ,  a jego misjà jest  promocja
i  wspieranie m∏odych lokalnych ar tystów przy jednoczesnym
prezentowaniu prac wybi tnych twórców z Polski  i  zagranicy.

CIEKAWOÂå
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– prezentacja najciekawszych osiàgni´ç sztuki

wspó∏czesnej, z naciskiem na dziedziny, które

do tej pory w Polsce uwa˝ane by∏y za sztuki o niepe∏nej

randze artystycznej (design, fotografia)

– obok wystaw mistrzów, prezentacja m∏odego pokolenia

artystów i wspieranie rozwoju lokalnego Êrodowiska

plastycznego

– poprzez towarzyszàce wystawom spotkania z artystami

i programy edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y,

upowszechnianie wiedzy na temat najnowszych

trendów w sztukach plastycznych i prze∏amywanie

bariery mi´dzy twórcà a odbiorcà sztuki wspó∏czesnej

ADRESACI PROGRAMU

– wielopokoleniowe Êrodowisko plastyczne

– szeroka publicznoÊç

Przedstawienie polskiej publicznoÊci dokonaƒ Êwiatowego

design'u by∏o od poczàtku jednym z priorytetów Kulczyk

Foundation. Stàd pomys∏, by inauguracjà jej dzia∏alnoÊci

sta∏a si´ wystawa retrospektywna twórczoÊci Alessandro

Mendiniego.

„Mendini” by∏a pierwszà w Polsce i Europie Ârodkowo-

Wschodniej ekspozycjà prac Êwiatowej s∏awy architekta,

projektanta i artysty Alessandro Mendiniego oraz jego

brata architekta Francesco Mendiniego.

WczeÊniejsze prace artysty mo˝na by∏o oglàdaç w gmachu

g∏ównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, instalacje

i rzeêby zaprojektowane specjalnie na poznaƒskà wystaw´

– w przestrzeniach Starego Browaru.

Dzi´ki mecenatowi Kulczyk Foundation mo˝na by∏o

zobaczyç nowe rzeêby artysty. „Cittá Gentile” jest instalacjà

przedstawiajàcà metafizyczne miasto, w której Mendini

uprzestrzenni∏ stilemi – alfabet znaków, którym pos∏uguje

si´ od lat. Miasto rozumiane jest w niej jako spo∏ecznoÊç

oraz kolory i formy, które wraz z ludêmi i ich uczuciami

tworzà ̋ ywà tkank´. „Cittá Gentile” w t∏umaczeniu polskim

to miasto „uprzejme”, ale i „wra˝liwe”.

Pi´tro Galerii zaj´∏a wystawa poÊwi´cona projektom

architektonicznym Mendinich prezentowanym w postaci

zdj´ç i modeli. Jednym z oryginalniejszych obiektów

na wystawie by∏o zaprojektowane przez Mendiniego,

a wykonane przez dom mody Etro „Ubranie dla designera”

– specjalny garnitur z emblematami wszystkich muzeów

i firm, dla których pracuje Alessandro Mendini.

W holu cz´Êci handlowej Starego Browaru zaprezentowane

zosta∏y „Sogni” (Sny) – instalacje z∏o˝one z czterech wn´trz

zaaran˝owanych w odmiennych stylistykach. Jedna

poÊwi´cona by∏a naturze, inne sztuce, technice oraz

glamour. W „Snach” Mendini wykorzysta∏ prace tak˝e

innych artystów – Nicola Bolla, Inge Bouwmeester,

Masayo Ave. U˝y∏ projektów tkanin i tapet Etro, lamp

Marco Ferreri i ˝yrandoli ze szk∏a r´cznie formowanego

firmy Venini i VNanson.

Wystaw´ otworzy∏ sam Alessandro Mendini wraz ze swojà

wspó∏pracownicà z Mediolanu, kuratorem poznaƒskiej

wystawy Dorotà Koziarà. W ramach projektu zosta∏

wydany obszerny album prac Mendiniego oraz broszury

informacyjne. Wystaw´ obejrza∏o prawie 4 tys. osób.

MENDINI
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CELE

Program wystawienniczy, zainaugurowany w kwietniu 2004 roku retrospektywnà wystawà Êwiatowej s∏awy w∏oskiego

designera Alessandro Mendiniego, obejmuje prezentacje ró˝nych sztuk plastycznych – malarstwa, fotografii, rzeêby

i design'u. Ambicjà Kulczyk Foundation jest stworzenie w Starym Browarze pulsujàcego artystycznym ˝yciem centrum,

skupiajàcego wokó∏ siebie m∏odych artystów, kuratorów i krytyków sztuki, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie konfrontacj´

publicznoÊci z pracami wielu pokoleƒ twórców. Galeria Stary Browar odwa˝nie propaguje wspó∏czesnà sztuk´

prze∏amujàc stereotypy w jej odbiorze, przede wszystkim jednak pozostaje otwarta na Êwie˝e propozycje artystyczne

i nowe trendy, zawsze gotowa objàç je artystycznym mecenatem.
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Poznaƒskie targi sztuki by∏y najwi´kszà w ostatnich latach

wystawà polskiej sztuki wspó∏czesnej. Impreza obj´ta

honorowym patronatem Ministra Kultury zosta∏a zorganizo-

wana przez Kulczyk Foundation, Vox Artis oraz Fundacj´

ASP w Poznaniu. Najwa˝niejszà cz´Êcià targów by∏a

wystawa 70 artystów i 20 galerii prywatnych zaproszonych

z ca∏ego kraju.

Zamiarem organizatorów imprezy by∏a prezentacja

i promocja najnowszej sztuki polskiej oraz wykreowanie

rynku sztuki wspó∏czesnej. Zale˝a∏o nam na uÊwiado-

mieniu publicznoÊci, ˝e prawdziwy rynek sztuki to

dzia∏ania jawne, oparte na sprawdzonych zasadach.

Wi´kszoÊç z prezentowanych prac mo˝na by∏o kupiç.

Na powierzchni ponad pi´ciu tysi´cy metrów kwadrato-

wych zosta∏y zaprezentowane prace znaczàcych osobo-

woÊci twórczych oraz ró˝norodnych nurtów i kierunków;

malarzy, fotografików, rzeêbiarzy, instalatorów, performerów.

W gronie tym znaleêli si´ m.in.: Miros∏aw Ba∏ka, Zbigniew

Libera, Jan Berdyszak, Pawe∏ Althamer, Leszek Knaflewski,

Piotr C. Kowalski, Natalia LL, Laura Pawela, Jaros∏aw

Modzelewski. Jedynym kryterium doboru by∏a jakoÊç

artystyczna prac.

Wi´kszoÊç z prezentowanych twórców przyby∏a na Targi

osobiÊcie. PublicznoÊç mia∏a okazj´ spotkaç si´ z nimi,

porozmawiaç i bezpoÊrednio od nich kupiç dzie∏a. Da∏o

to mo˝liwoÊç nawiàzania kontaktów mi´dzy artystami

a odbiorcami i kolekcjonerami sztuki wspó∏czesnej.

Poznaƒskim targom przyÊwieca∏a idea, ˝e sztuka jest nie

tylko dla artysty i krytyka, a jej ocena i cena nale˝à i zale-

˝à przede wszystkim od widza. Targi mia∏y udowodniç,

˝e prace polskich artystów mo˝na i warto mieç w domu.

Kszta∏t, wielkoÊç i miejsce wystawy zosta∏y podporzàdko-

wane has∏om:

Ekspozycji towarzyszy∏y sympozja i dyskusje dotyczàce

stanu polskiej sztuki wspó∏czesnej i aktualnej sytuacji

rynku sztuki w naszym kraju. WÊród galerii prezentujàcych

si´ na targach znalaz∏y si´ m.in.: Starmach Galery, Galeria

Zderzak z Krakowa, Galeria „ego” z Poznania, Galeria

STS z Sopotu, Galeria Program z Warszawy, Galeria M

Odwach i Galeria Na Solnym z Wroc∏awia.

Za sukces targów sztuki mo˝na uznaç, ˝e uda∏o si´

zgromadziç w jednym miejscu i czasie najciekawszych

polskich artystów i galerie. Przestrzenie Starego Browaru

odwiedzi∏o oko∏o 40.000 widzów. Prawie po∏owa prac

z wystawy g∏ównej zosta∏a sprzedana. Najwi´kszym

jednak dokonaniem imprezy by∏o rozbudzenie zaintere-

sowania sztukà najnowszà bardzo szerokiej publicznoÊci.

Planowana jest druga edycja Targów w 2005 roku.

„Sztuka da si´ kupiç”

„Niech szokuje, denerwuje, zachwyca”

„Oglàdajmy, oceniajmy, kupujmy”

ART POZNA¡ 2004
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„Zmiana warty”, autorstwa Piotra Bernatowicza i organizo-

wana pod jego kuratelà, powsta∏a w celu prezentacji

m∏odej sztuki Êrodowiska poznaƒskiego. Artystów

wystawiajàcych swoje prace w ramach cyklu ∏àczy wiek,

wszyscy urodzili si´ w latach siedemdziesiàtych, oraz

fakt ukoƒczenia poznaƒskiej Akademii Sztuk Pi´knych.

Nie sà debiutantami – wi´kszoÊç z nich ma ju˝ doÊwiadcze-

nia uczestnictwa w ˝yciu artystycznym, pierwsze nagrody

i udzia∏ w wa˝nych wystawach.

To w∏aÊnie oni wkrótce zmienià starsze pokolenie artystów

i b´dà kszta∏towaç kulturalny obraz miasta, a tak˝e kraju.

Projekt „Zmiana warty” przewidziany na sezon 2004/05

obejmuje ∏àcznie szeÊç wystaw prezentujàcych prace

dwunastu artystów: Marka Glinkowskiego, ¸ukasza

Kiepuszewskiego, Macieja Koz∏owskiego, Piotra Zawady,

Macieja Kuraka, Ma∏gorzaty Kopczyƒskiej, Karoliny

Komasy, Alicji Âwiat∏oƒ, El˝biety Piàtkowskiej, Rafa∏a

Jakubowicza (Wunderteam), Wojtka Dudy (Wunderteam),

Paw∏a Kaszczyƒskiego (Wunderteam). Podsumowaniem

serii b´dzie zbiorowa wystawa wszystkich uczestników,

planowana na paêdziernik 2005.

Ka˝da wystawa jest próbà konfrontacji dwóch postaw

artystycznych wobec jednego, osobnego tematu: stosunku

do tradycji artystycznej i obserwacji relacji spo∏ecznych.

Schemat ten Êwietnie wpisuje si´ w dwupi´trowà struktur´

galerii, dzi´ki której wypowiedzi twórców prowadzàc

ze sobà dialog, zyskujà równoczeÊnie w∏asnà, odr´bnà

przestrzeƒ. J´zyk artystycznego wyrazu, w jakim powsta∏y

prezentowane prace to g∏ównie malarstwo i rzeêba.

Istotnym elementem projektu jest ch´ç prze∏amania

negatywnego podejÊcia widzów do sztuki wspó∏czesnej.

Na ka˝dej z wystaw studenci historii sztuki s∏u˝à odwie-

dzajàcym fachowym komentarzem. Cykl skierowany jest

do szerokiej publicznoÊci: do ludzi zwiàzanych ze sztukà,

ale tak˝e do tych, którzy nie zajmujà si´ nià zawodowo.

G∏ównym celem jest zapoczàtkowanie w Êrodowisku arty-

stycznym Poznania dyskusji na temat m∏odej sztuki zwià-

zanej z tym rejonem, a tak˝e zaprezentowanie mieszkaƒcom

naszego miasta m∏odego pokolenia twórców.

Pinakoteka
(23 wrzeÊnia – 8 paêdziernika)

W ramach pierwszej wystawy zaprezentowana zosta∏a

twórczoÊç ¸ukasza Kiepuszewskiego i Marka Glinkowskie-

go. Pierwszy studiowa∏ w pracowniach prof. Norberta

Skupniewicza (dyplom w 1999 r.) i prof. Jaros∏awa

Koz∏owskiego oraz histori´ sztuki na UAM. Glinkowski

uzyska∏ dyplom z wyró˝nieniem z rysunku u prof.

Koz∏owskiego i grafiki u prof. Jackowskiego, od 2000

roku jest asystentem sta˝ystà w ASP.

Prace pokazane na wystawie by∏y komentarzem teraêniej-

szoÊci poprzez analiz´ tradycji sztuki. Kiepuszewski podjà∏

si´ analizy faktury i farby. Pozwalajàc obcowaç widzowi

z materià dzie∏a, wprowadza go na wy˝szy poziom wta-

jemniczenia. Glinkowski zawiesi∏ Êciany galerii ozdobnymi

ramami z mosi´˝nymi tabliczkami, w których swoje odbi-

cie mogli znaleêç zwiedzajàcy.

Usuni´cie przedstawienia zmobilizowa∏o widzów do gene-

rowania w∏asnych wyobra˝eƒ mogàcych wype∏niç puste

pola w ramach. W obu przypadkach obrazy wymykajà

si´ z ram. W p∏aszczyênie historycznej jest to komentarz

do emancypacyjnych procesów malarstwa modernistyczne-

go, które pozbywajàc si´ akademickiej ramy próbowa∏o

uciec od zwiàzanych z tradycjà konotacji. Cz´Êcià tej

emancypacji jest te˝ rezygnacja z przedstawienia.

ZMIANA WARTY
M¸ODA SZTUKA W STARYM BROWARZE

1.3
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LUDZIE I  ZWIERZ¢TA
(18 l istopada – 5 grudnia)

Druga wystawa obrazuje Êwiat istot ˝ywych widziany

oczami Piotra Zawady i Macieja Koz∏owskiego. Obaj studio-

wali w poznaƒskiej ASP na Wydziale Edukacji Artystycznej.

Zawada dyplom uzyska∏ w 2002 roku w pracowni malar-

stwa prof. Piotra C. Kowalskiego. Koz∏owski – w 2001 r.,

w pracowni malarstwa prof. A. LeÊnika i pod kierunkiem

prof. Kubickiego. Pomys∏ wystawy tak opisuje jej kurator:

Teoria darwinowska pozostawi∏a nas w przekonaniu,

i˝ jesteÊmy gatunkiem wyjàtkowym, najdoskonalszym

ogniwem ewolucji. M∏odszym bratem szympansa, który

pozbywszy si´ g´stej sierÊci przyodzia∏ si´ w blaszanà

karoseri´ samochodów, a d˝ungl´ zamieni∏ na las betono-

wych bloków. Czy jednak rzeczywiÊcie oddaliliÊmy si´

od swoich przodków?

Prace z cyklu „Teoria ewolucji gatunków” Piotra Zawady

to umieszczone w przeêroczystych gablotach malarskie

krosna obciàgni´te zwierz´cymi skórami, które artysta

kupuje w rzeêniach i ubojniach, sprawiajà wra˝enie ekspo-

natów Muzeum Historii Naturalnej. P∏ótna Macieja Koz∏ow-

skiego nawiàzujà do angielskiego pop-artu. Artysta

sporzàdzajàc rejestr naszych zachowaƒ stawia pytanie

o racj´ naszego bycia i miejsce w sieci spo∏ecznych relacji.

Projekt „Zmiana Warty” zebra∏ du˝o pochlebnych recenzji

zarówno wÊród krytyków, jak równie˝ wÊród publicznoÊci.

Celna i, jak si´ wydaje, bardzo potrzebna próba odpowiedzi

na pytanie, co ∏àczy pokolenie artystów, którzy noszà

w pami´ci wspomnienia peerelu jako epoki Teleranka,

na co dzieƒ zaÊ Êcierajà si´ z bezlitosnymi realiami marke-

tingu i komercji. Jest pokolenie zawieszone mi´dzy fascy-

nacjà a dezercjà ze spo∏eczeƒstwa konsumpcyjnego.

Ambiwalencja postaw wobec rzeczywistoÊci przek∏ada

si´ na brak radykalizmu w sferze artystycznej. M∏odzi

nie chcà d∏u˝ej staç na stra˝y awangardowych wartoÊci.

Sceptycznie podchodzà do tezy o Êmierci tradycyjnych

gatunków artystycznych, podobnie jak do hase∏ triumfalne-

go powrotu malarstwa. Si´gajà po rozmaite techniki,

z postmodernistycznà swobodà czerpià z tradycji sztuki.

W swoich pracach raczej stawiajà pytania, ni˝ deklamujà

gotowe rozwiàzania. Ironiczny dystans, pojawiajàcy si´

w ich twórczoÊci, jest bronià wobec bezsensów Êwiata

masmediów i polityki, a zarazem oznakà artystycznej

dojrza∏oÊci.
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Podobne za∏o˝enia towarzyszy∏y Kulczyk Foundation przy

organizacji wystawy „Here we are. Where?”. Kurator,

Krzysztof ¸ukomski, zaprosi∏ do udzia∏u w przedsi´wzi´ciu

ponad dwudziestu m∏odych artystów z kilku krajów

– Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii,

Holandii, Kanady, Finlandii. Za∏o˝eniem by∏a konfrontacja

ró˝nych sposobów patrzenia i podejÊç do Êwiata sztuki.

ArtyÊci zaproszeni do projektu przedstawili prace b´dàce

odwo∏aniami i cytatami z wielu wspó∏istniejàcych dziÊ

Êwiatów. Wystawa pozbawiona formalnych za∏o˝eƒ co

do wykorzystywanych przez artyst´ mediów prezentowa∏a

ró˝ne rodzaje wypowiedzi artystycznych – od rysunku,

poprzez obiekt i instalacj´, do prac wideo, dêwi´kowych

i filmu. Wystawa i katalog prezentujàcy sylwetki twórców

zebra∏y bardzo pochlebne opinie odbiorców i cieszy∏y si´

du˝ym zainteresowaniem.

HERE WE ARE. WHERE?
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GALERIA BEZDOMNA

(7-13 sierpnia)

XX edycja Bezdomnej goÊci∏a w S∏odowni Starego Browaru.

Projekt mia∏ popularyzowaç fotografi´ poprzez prezentacj´

publicznoÊci zdj´ç artystów, wÊród których obecni byli

mistrzowie (pomys∏odawcami projektu byli Êwiatowej

s∏awy polski fotografik Tomasz Sikora i Andrzej Âwietlik)

i profesjonaliÊci, ale tak˝e studenci fotografii oraz poczàtku-

jàcy fotograficy-amatorzy. Dla profesjonalistów projekt

sta∏ si´ okazjà do podzielenia si´ zdj´ciami z gronem

nieco szerszym ni˝ zwyczajowi bywalcy wernisa˝y oraz

wymiany doÊwiadczeƒ z uczniami. Amatorzy mieli szans´,

cz´sto pierwszà w ˝yciu, zaprezentowania swoich prac

i konfrontacji z zawodowcami. Galeria Bezdomna by∏a

w swoim zamyÊle artystycznym piknikiem – Êwi´tem

sztuki. W wystawie wzi´∏o udzia∏ 154 twórców zarówno

z Polski, jak i Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczo-

nych, Kanady i Australii. Projektowi towarzyszy∏ katalog

internetowy oraz tradycyjny – drukowany, zawierajàcy

zdj´cia dokumentujàce wydarzenie oraz pe∏nà list´ uczest-

ników. Zgodnie z podstawowà ideà projektu – zasadà

niekomercyjnoÊci – katalog rozdawany by∏ publicznoÊci

podczas uroczystego finisarzu.

W y s t a w a  p r a c  d y p l o m o w y c h

studentów fotograf i i  ASP

(6-19 wrzeÊnia)

Kolejnym projektem w ramach programu wystaw fotogra-

ficznych by∏a, po∏àczona z obronà, prezentacja prac

dyplomowych studentów Wydzia∏u Fotografii Poznaƒskiej

ASP. Wystawa odby∏a si´ w S∏odowni Starego Browaru.

Zaprezentowana zosta∏a twórczoÊç 31 studentów. Dla

wielu z nich by∏a to pierwsza wystawa w ˝yciu.

Ryszard Horowitz

FOTOKOMPOZYCJE

(22 paêdziernika – 14 l istopada)

Obok projektów prezentujàcych twórczoÊç studentów

i amatorów, Kulczyk Foundation pragnie tak˝e promowaç

sztuk´ fotografii poprzez prezentacje osiàgni´ç artystycz-

nych najwybitniejszych jej twórców polskich i zagranicz-

nych. Fotografia traktowana jest w Polsce jak sztuka

na po∏y u˝ytkowa, tymczasem w dobie dominacji w naszej

kulturze obrazu, komputeryzacji naszego ˝ycia i powszech-

nej dost´pnoÊci aparatów fotograficznych, jej twórcy

cz´sto wykorzystujà najnowsze technologie i kreujà nowe

trendy w sztukach wizualnych, udowadniajàc, ˝e bliska

rzeczywistoÊci fotografia mo˝e byç równie˝ doskona∏ym

narz´dziem na us∏ugach wyobraêni, bàdê Êrodkiem

FOTOGRAFIA

Cykliczne prezentacje najciekawszych zjawisk z dziedziny fotografii zajmujà w planach Kulczyk Foundation szczególnà

pozycj´. Fundacja pragnie podnieÊç rang´ fotografii jako medium i zrewidowaç tradycyjny poglàd, wed∏ug którego

jest ona pochodnà innych dziedzin sztuki. Celem wystaw jest popularyzacja sztuki fotograficznej, a tak˝e konfrontacja

dzia∏aƒ m∏odych adeptów z dzie∏ami uznanych mistrzów fotografii.

1.5
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do komentowania otaczajàcego nas Êwiata. Prezentacjà

takiej postawy by∏a wystawa Êwiatowej s∏awy polskiego

fotografika Ryszarda Horowitza „Fotokompozycje”. Zapre-

zentowane zosta∏y na niej najnowsze prace artysty wyko-

rzystujàce fotografi´ cyfrowà i techniki komputerowego

kola˝u.

Vlast imi l  Kula

(16 grudnia – 9 stycznia)

Drugà z cyklu wystaw prezentujàcych uznanych twórców

by∏a wystawa czeskiego artysty Vlastimila Kuli – piewcy

kobiecego cia∏a i dos∏ownej erotyki. Dzi´ki niej poznaƒska

publicznoÊç mog∏a przekonaç si´ jak p∏ynne sà w dzisiej-

szej sztuce granice mi´dzy arcydzie∏em a fotografià

z brukowej gazety. Celem wszystkich prezentacji, podobnie

jak podstawowym elementem misji Kulczyk Foundation,

jest zawsze konfrontacja widzów ze wspó∏czesnà sztukà

i przerzucenie pomostu zarówno mi´dzy m∏odymi twórca-

mi i ich nauczycielami, jak i pomi´dzy artystà a odbiorcà

jego dzie∏a. PopularnoÊç programu prezentacji sztuki foto-

grafii potwierdza wbrew powszechnym przekonaniom,

˝e wspó∏czesna sztuka mo˝e skutecznie komunikowaç

si´ z widzem i ˝e dyskusja ta jest obu stronom – i tworzà-

cym i oglàdajàcym – niezwykle potrzebna.

MIEJSCA WSPÓLNE

X-lecie fotograf i i  ASP

(17 grudnia – 31 stycznia)

Wystawa prezentowa∏a prace fotografików skupionych

wokó∏ Zaocznego Studium Fotografii poznaƒskiej ASP.

Dwa pi´tra S∏odowni wype∏ni∏y bardzo ró˝ne realizacje

od klasycznych fotografii, przez ró˝nego rodzaju techniki,

zmieniajàce tradycyjne rozumienie tego medium, a˝ po

instalacje komputerowe i video. Miejsca wspólne rozumia-

ne by∏y tu jako szczególny rodzaj locis, w którym medium,

jakim jest fotografia przeformu∏owuje dialog mi´dzy poszcze-

gólnymi pracami. Wystawa stara∏a si´ na nowo okreÊliç

poj´cie fotografii. Ró˝norodnoÊç formalna i tematyczna

pozwala∏a na stwierdzenie, ˝e paradoksalnie sztywne

ramy okreÊlonego medium nagle stajà si´ p∏ynne i nieostre,

a fotografia staje si´ polem mo˝liwoÊci czy te˝ widzialnoÊci.

W wystawie wzi´∏o udzia∏ 26 artystów. Ró˝ne strategie

jakich u˝yli, odzwierciedla∏y wspó∏czesne zmiany, jakie

zachodzà w przestrzeni sztuk wizualnych. Hybrydyzacja

w przestrzeni wielu mediów, zacieranie si´ granic ma

wa˝kie konsekwencje, komunikuje znaczàce przemiany

w estetyce mediów.
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Program ma prezentowaç te formy dzia∏alnoÊci teatralnej, które – mimo ogromnego zainteresowania

widowni – pojawiajà si´ ledwie Êladowo (lub nie mia∏y dotàd szansy zaistnieç w ogóle) w programie

kulturalnym Poznania. Stàd celem Kulczyk Foundation jest jednoczeÊnie wype∏nianie ju˝ istniejàcych

luk repertuarowych i prezentacja najciekawszych nowych zjawisk z obr´bu sztuk performatywnych

z Polski i zagranicy, jak równie˝ obj´cie mecenatem m∏odych obiecujàcych artystów poszukujàcych

nowych, w∏asnych dróg i Êrodków ekspresji, prze∏amujàcych stereotypowe przekonania o prowincjonalnoÊci

Poznania na mapie teatralnej kraju i swojà pracà potwierdzajàcych potencja∏ tkwiàcy w rodzimych

twórcach.

Ideà programu per formatywnego w Starym Browarze jest wykreowanie
w Poznaniu aktywnego ar tystycznie miejsca, które pozostajàc otwar tym
na najnowsze sposoby inscenizacj i ,  b´dzie jednoczeÊnie centrum
dyskusj i  o kondycj i  wspó∏czesnych sztuk scenicznych.

Studio S∏odownia +3
GESTY

WIEDZIONE

ZNACZENIEM
W  P O Z N A N I U  J E S T  Z R O Z U M I E N I E
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Zgodnie z obranà drogà Studio w S∏odowni prezentuje

najciekawsze zjawiska z dziedziny szeroko rozumianych

sztuk performatywnych – performance art, body art, awan-

gardowego teatru lalek, a przede wszystkim taƒca wspó∏cze-

snego, zajmujàcego w misji Fundacji szczególnà pozycj´.

Poznaƒ – miasto, w którym od 30 ju˝ lat istnieje profesjo-

nalny zespó∏ taƒca wspó∏czesnego (Polski Teatr Taƒca

– Balet Poznaƒski, za∏o˝ony przez Conrada Drzewieckiego,

obecnie prowadzony przez Ew´ Wycichowskà) – nadal

paradoksalnie nie posiada sta∏ego miejsca prezentacji

taƒca, a zarówno profesjonalne, jak i amatorskie ˝ycie

taneczne, z braku zewn´trznych impulsów w postaci

cz´stych prezentacji i wymiany doÊwiadczeƒ z artystami

z zewnàtrz, prawie w ogóle si´ nie rozwija. Poprzez swoje

dzia∏ania Stary Browar ma nadziej´ staç si´ domem

poznaƒskiego (i nie tylko) taƒca wspó∏czesnego, prezentu-

jàc najciekawsze, nie znane dotàd w Polsce, przedstawie-

nia, jednoczeÊnie aktywnie wspierajàc rozwój lokalnego

Êrodowiska tanecznego poprzez zapraszanie uznanych

artystów i wykreowanie edukacyjnego programu mi´dzyna-

rodowych projektów i warsztatów choreograficznych

rozwijajàcych umiej´tnoÊci i wiedz´ rodzimych m∏odych

twórców i szerokiej publicznoÊci na temat fascynujàcej

sztuki taƒca.

W tym celu w 2004 roku Kulczyk Foundation rozpoczà∏

cykl comiesi´cznych prezentacji tanecznych Stary Browar

– Nowy Taniec, który docelowo kulminowaç si´ b´dzie

w Forum Nowej Choreografii – pierwszym w Polsce

festiwalu prezentujàcym najciekawszych eksperymentu-

jàcych artystów europejskich.
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(we wspó∏pracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego)
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STARY BROWAR – NOWY TANIEC

CELE PROJEKTU
– popularyzacja sztuki taƒca wspó∏czesnego;

– poprzez prezentacje spektakli i spotkania z artystami

przybli˝anie polskiej publicznoÊci najciekawszych osiàgni´ç

i nurtów tanecznych;

– pobudzenie aktywnoÊci lokalnego Êrodowiska tanecznego

poprzez umo˝liwienie m∏odym artystom kontaktu i wymiany

doÊwiadczeƒ z kolegami z zagranicy;

– wspieranie rozwoju i promocja obiecujàcych m∏odych

choreografów polskich poprzez umo˝liwienie im w ramach

cyklu realizacji projektów premierowych.

ADRESACI PROJEKTU
Jako ˝e ideà cyklu jest popularyzacja sztuki taƒca i pobudzanie

rozwoju rodzimych artystów, a jednà z podstawowych misji

Kulczyk Foundation prze∏amywanie sztucznych barier mi´dzy

sztukà wspó∏czesnà a widzem, stàd odbiorcà projektu jest

szeroko rozumiana publicznoÊç (teatralna, operowa/baletowa,

m∏odzie˝ i studenci) oraz profesjonalne Êrodowisko taneczne.

W ciàgu trzech edycji projektu, jakie odby∏y si´ w 2004

roku w Studio w Starym Browarze zaprezentowano

osiem spektakli polskich i zagranicznych w tym, co jest

du˝ym sukcesem w pierwszych trzech miesiàcach

dzia∏alnoÊci, tak˝e pierwszy w historii projektu pokaz

premierowy. Przyjmowane z ogromnym zainteresowaniem

spektakle odbywa∏y si´ przy stuprocentowej frekwencji

widowni, co sprawia, ˝e przedstawienia obejrza∏o ∏àcznie

oko∏o 1000 widzów, a Êwiadectwem zaistnienia programu

w kulturalnym programie miasta sà równie˝ pozytywne

noty w prasie („Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Malarzy

i Poetów”, gazeta teatrologii IFP UAM „Próba” ) i telewizji

lokalnej (program „Cooltura”).

Od samego poczàtku istnienia programu Stary Browar

– Nowy Taniec uda∏o si´ zwróciç uwag´ prasy i publicz-

noÊci na wszystkie elementy sk∏adowe projektu. Obok

prezentacji uznanych eksperymentujàcych twórców, takich

jak otwierajàcy program holenderski spektakl STAU

w chor. Anouk van Dijk czy spektakl RONDO szwajcarskiej

grupy Velma oraz pokazów najciekawszych doÊwiadczo-

nych choreografów polskich (Wojciech Mochniej, Leszek

Bzdyl, Witold Jurewicz – po raz pierwszy w Poznaniu!),

zaprezentowano równie˝ artystów obiecujàco wchodzàcych

w artystyczne ˝ycie (Towarzystwo Gimnastyczne),

a przede wszystkim stwarzajàc im mo˝liwoÊci prezentacji

premierowej produkcji (Pia Libicka & Janusz Orlik),

co wydatnie przyczyni∏o si´ do pobudzenia lokalnego

Êrodowiska tanecznego i o˝ywionej artystycznej dyskusji

nad sztukà taƒca, przede wszystkim jednak sta∏o si´

wa˝nym elementem realizacji, wspierajàcej rozwój

m∏odych twórców, misji Kulczyk Foundation.

Zgodnie z za∏o˝eniami programu wszystkim pokazom

towarzyszy∏y zawsze pospektaklowe dyskusje, podczas

których wielokrotnie prze∏amana zosta∏a bariera mi´dzy

twórcà dzie∏a a jego odbiorcà, i w których artyÊci opowia-

dali o swojej pracy dzielàc si´ doÊwiadczeniami i dostar-

czajàc widzom konkretnych informacji pomocnych w zro-

zumieniu spektaklu. Aktywny udzia∏ w spotkaniach

publicznoÊci potwierdzi∏ potrzeb´ takiego dialogu. Jest

on niezwykle wa˝ny zw∏aszcza w kontakcie z artystami

Real izacja projektu w 2004 r.

Stary Browar – Nowy Taniec 2004
Studio S∏odownia +3
Kurator projektu: Joanna LeÊnierowska

Ideà projektu jest popularyzacja sztuki tanecznej oraz wspieranie rozwoju m∏odych polskich choreografów i tancerzy

poprzez stworzenie w Poznaniu miejsca regularnych prezentacji taƒca wspó∏czesnego – tej cudownie demokratycznej

sztuki, która w ostatnim dziesi´cioleciu rozwija si´ w Polsce niezwykle dynamicznie, przyciàgajàc do sal teatralnych,

a tak˝e wielu nieteatralnych przestrzeni, ogromne rzesze widzów.

Poprzez projekt Stary Browar – Nowy Taniec Kulczyk Foundation pragnie prze∏amaç impas, w jakim zdaje si´ znajdo-

waç w Poznaniu sztuka taneczna. Studio w S∏odowni Starego Browaru ma staç si´ tanecznym centrum w rodzaju

„poznaƒskiego domu taƒca”, zapraszajàcego regularnie ciekawych artystów z kraju i zagranicy, prezentujàcego sprag-

nionej tanecznych wra˝eƒ lokalnej publicznoÊci najciekawsze przedstawienia i nowe pràdy w sztuce choreografii,

a tak˝e – zgodnie z misjà Kulczyk Foundation – aktywnie pobudzajàce i wspierajàce rozwój m∏odej polskiej sceny

tanecznej.

PomyÊlany jako ca∏oroczny cykl prezentacji tanecznych projekt ma na celu trwale wpisaç Poznaƒ na tanecznà map´

kraju (a nied∏ugo i Europy), czyniàc z niej pulsujàcà energià ca∏orocznà tanecznà metropoli´ – wa˝ny punkt spotkaƒ

artystów (i widzów) polskich i zagranicznych, centrum tworzenia i promocji dynamicznej, porywajàcej sztuki taƒca.

Program Stary Browar – Nowy Taniec to regularne comiesi´czne prezentacje spektakli tanecznych artystów zagranicznych

lub polskich.

Na kolejne edycje cyklu sk∏adajà si´:

a) prezentacje dwóch-trzech spektakli zaproszonych goÊci;

b) pospektaklowe spotkania z artystami, wyk∏ady i otwarte dyskusje nad sztukà taƒca i jej kondycjà w Polsce i na Êwiecie;

c) prezentacje premierowe m∏odych artystów polskich.



Paêdziernik
anoukvandijk dc / Holandia

STAU
chor. Anouk van Dijk

W&M Physical Theatre / Polska, Kanada

Made in Polska
chor. W. Mochniej

Velma / Szwajcaria

Rondo
chor. zespó∏

Listopad
Teatr Dada von Bzdülow / Polska

Magnolia
chor. Leszek Badyl

Teatr Taƒca ALTER / Polska

Mamo, gdzie jesteÊ?
chor. Witold Jurewicz

Towarzystwo Gimnastyczne / Polska

Whatever you wish
chor. N. Draganik

Grudzieƒ
PREMIERA

Pia Libicka & Janusz Orlik / Polska

Exérese Monobloc
chor. Janusz Orlik

Program performatywny

z zagranicy prezentujàcymi cz´sto oryginalne podejÊcia

do sztuki taƒca. By∏o tak w przypadku zespo∏u Anouk

van Dijk, która zgodzi∏a si´ poprowadziç tak˝e otwarte

dla poznaƒskiego Êrodowiska tanecznego zaj´cia, podczas

których demonstrowa∏a w∏asnà technik´ ruchu (counter-

technique) oraz metody tworzenia choreografii. Zaj´cia

te, umo˝liwiajàce polskim artystom praktycznà wymian´

doÊwiadczeƒ, oraz spektakle w ramach projektu sta∏y si´

pierwszym krokiem ku prze∏amaniu izolacji Poznania

na tanecznej mapie Europy i prezentacji najÊwie˝szych

osiàgni´ç tanecznej sztuki. Sukces dotychczasowych

edycji projektu potwierdza jak ogromna jest otwartoÊç

poznaƒskiej publicznoÊci i g∏ód podobnych przedsi´wzi´ç.
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Program klasyki filmowej03.cz
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Program klasyki filmowej skupia si´ na dzia∏aniach majàcych charakter problemowego zestawiania

filmów nale˝àcych do kanonu kultury filmowej. Jego ideà by∏o uj´cie pokazów w okreÊlone konteksty

zwiàzane z nowymi pytaniami rodzàcymi si´ ze wzgl´du na dynamiczne przemiany w przestrzeni

nowych mediów. Istotne wi´c by∏o zaznaczenie roli, jakà posiada tradycyjne kino jako noÊnik artystycznych

idei.

Studio S∏odownia +3
Ideà programu klasyki f i lmowej w Star ym Browarze jest wykreowanie
w Poznaniu aktywnego ar tystycznie miejsca, które pozostajàc otwar tym
na najnowsze sposoby inscenizacj i ,  b´dzie jednoczeÊnie centrum
dyskusj i  o kondycj i  wspó∏czesnych sztuk scenicznych.

CZYJEGOÂ
WIDZENIA

DOÂWIADCZANIE

W  P O Z N A N I U  J E S T  Z R O Z U M I E N I E



W programie znalaz∏o si´ osiem filmów, wszystkie poprze-

dzone prelekcjami Leszka Czujewicza, które w spójny

i zwi´z∏y sposób przedstawia∏y tematyk´ oraz zagadnienia

zwiàzane z danym filmem. Filmy obejrza∏o ok. 600 osób.

Impreza cz´sto prezentowana by∏a w mediach jako

ciekawa inicjatywa, i spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowa-

niem.

Program klasyki filmowej

Powstanie programu mia∏o na celu kontynuacj´ tradycji dyskusyjnych klubów filmowych, stàd prezentacji filmów

towarzyszy∏y prelekcje. Po seansie odbywa∏y si´ dyskusje zwiàzane z tematem programu, pokazujàce ró˝nic´ oraz

ideologiczne usytuowanie tego typu kina. WÊród zaprezentowanych filmów znalaz∏a si´ klasyka Êwiatowego kina

oraz kontrowersyjne prace powsta∏e w latach 50. i 60. Cykl zatytu∏owany Gay Cinema stawia∏ pytanie, jak widz

Êwiadomy orientacji seksualnej autora postrzega jego filmy oraz czy posiadanie tej wiedzy wp∏ywa na odbiór filmów.

Rozwa˝a∏ te˝ problem spo∏ecznej akceptacji wobec zjawiska homoerotycznej poetyki istniejàcej w kinie. Ideà pokazów

by∏o tak˝e prze∏amanie stereotypów zwiàzanych z odbiorem tego typu realizacji.
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GAY CINEMA

CELE PROJEKTU
– prezentacja wybitnych dzie∏ artystów zwiàzanych zarówno

z klasycznym kinem, jak P. P. Pasolini oraz autorów

wywodzàcych si´ z undergroundu, jak D. Jarman

– podkreÊlenie ró˝nic w konwencji

– dyskusja o formie i stylu w tzw. kinie artystycznym

– zwrócenie uwagi na krytyczny aspekt w odbiorze tych

dzie∏ oraz na fakt zmiany perspektywy w analizie tych

filmów ze wzgl´du na ich kulturowy kontekst

– poddanie analizie formy tego typu filmów, poprzez ich

celowe zestawienie

– spo∏eczny i artystyczny wymiar twórczoÊci filmowej

re˝yserów prze∏amujàcych tabu istniejàce w kinie

popularnym

– prezentacja dzie∏ w perspektywie historycznej i ich

wzajemne oddzia∏ywanie, oraz wp∏yw na kszta∏towanie

si´ wspó∏czesnej estetyki kina niezale˝nego

ADRESACI PROJEKTU
Ârodowisko studenckie, wszyscy zainteresowani problematykà

tego typu kina. Koneserzy kina artystycznego.

03.11. PieÊƒ mi∏oÊci

re˝. Jean Genet, 1950

Caravaggio

re˝. Derek Jarman, 1986

10.11. Teoremat

re˝. Pier Paolo Pasolini, 1968

17.11. Inne spojrzenie

re˝. Karol Makk, 1982

24.11. Moje w∏asne Idaho

re˝. Gus van Sant, 1991

01.12. Lampart

re˝. Luchino Visconti, 1963

09.12. Happy together

re˝. Wong Kar-wai, 1997

15.12. Aimee i jaguar

re˝. Max Farbrerbock, 1999

Real izacja projektu w 2004 r.
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Program muzyki

improwizowanej03.cz
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Jest to pierwszy program w Polsce, który w cyklicznych prezentacjach przedstawia uznanych i m∏odych muzyków

z Europy i Êwiata. Zwrócenie uwagi na ten nurt w muzyce ma na celu pokazanie dynamicznych zmian, jakim podlega

estetyka w sztuce wspó∏czesnej. Program uwzgl´dnia podj´cie dialogu mi´dzy ró˝nymi typami muzycznych

eksperymentów od elektroniki, poprzez akustyczne brzmienia, a˝ do odkrywczego ich zestawienia.

Susznia
Ideà projektu jest  zapoznanie poznaƒskie j  publ icznoÊci
z najc iekawszymi nur tami wspó∏czesnej  muzyki  eksper ymentalnej ,
wyrastajàcej  na gruncie awangardowych doÊwiadczeƒ muzyki  XX
wieku.

TRAKTUJE
LINIE

TAKT
TAK
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Program muzyki

improwizowanej

Program prezentuje najwa˝niejsze Êwiatowe zjawiska wspó∏czesnej muzyki improwizowanej, nurtu poszukujàcego

w muzyce nowych brzmieƒ i harmonii, balansujàcego na granicy koncertu i performance (akcji artystycznej). Wspó∏-

czeÊni muzycy improwizujà u˝ywajàc przede wszystkim nowoczesnej elektroniki – laptopów, zaawansowanych

przetworników cyfrowych, efektów przestrzennych, cz´sto przetwarzajà na ˝ywo reakcje publicznoÊci zgrywane

podczas koncertu, wchodzàc w interakcj´ z przestrzenià, w której grajà. Stàd miejsce muzyki improwizowanej

to raczej galeria czy zaadaptowane pomieszczenie przemys∏owe ni˝ klub czy typowa sala koncertowa.
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CELE PROJEKTU
– prezentacja szerokiego spektrum dokonaƒ niezale˝nych

artystów z ∏àczàcych ró˝ne tradycje muzyczne w obszarze

wspó∏czesnej muzyki improwizowanej

– promocja muzyki improwizowanej w Poznaniu

– tworzenie wizerunku Starego Browaru, jako miejsca

prezentacji najciekawszych zjawisk we wspó∏czesnej

muzyce

– aktywizacja studentów i m∏odzie˝y poprzez prób´

pokazania alternatywnych form improwizacji w muzyce

wspó∏czesnej

ADRESACI PROJEKTU
Ten typ muzyki przeznaczony jest dla ambitnej i wymagajàcej

publicznoÊci, szukajàcej w muzyce ̋ ywego, osobistego kontaktu

z improwizujàcym muzykiem i tworzonym w jego obecnoÊci

dzie∏em. Dlatego publicznoÊç koncertów muzyki improwizowa-

nej to przede wszystkim wykszta∏ceni ludzie w wieku 25-50

lat, widownia zarówno koncertów muzyki powa˝nej jak

i jazzowych, konsumenci sztuki wysokiej.

Program:

09.10. John Butcher (W. Brytania)

25.10. Paralaksa (Polska)

11.11. Kaffe Matthews (Wielka Brytania)

20.11. Paul Wirkus (Niemcy)

06.12. Kuba Kossak / Karolina Wojaczek

(Polska)

Cykl koncertów raz lub dwa razy w miesiàcu na przestrzeni

paêdziernika, listopada i grudnia. Koncerty odbywa∏y si´

na terenie Suszni. W ciàgu trzech miesi´cy odby∏o si´

pi´ç koncertów. Liczba uczestników tych koncertów

wynios∏a oko∏o 500 osób.

Real izacja projektu w 2004 r.
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Wspó∏organizacja

Przedsi´wzi´ç Artystycznych03.cz
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Stary Browar nie ma bowiem na celu konkurowania z dotychczas istniejàcymi instytucjami kultury, ale poprzez

wspieranie ich przedsi´wzi´ç i wspólnie realizowane oryginalne imprezy, chce przyczyniç si´ do trwa∏ej zmiany

potocznego w Polsce wizerunku Poznania: z mieszczaƒskiego miasta banków i targów pragnie uczyniç go

rozpoznawalnym w ca∏ym kraju miejscem pe∏nym artystów i unikatowych projektów, tym samym zatem miejscem

t´tniàcym artystycznym ˝yciem.

Jednym z istotnych elementów realizowania misji Kulczyk Foundation,
jakà jest  inspirowanie,  koordynowanie i  f inansowanie dzia ∏aƒ
propagujàcych wspó∏czesnà kultur´ i  sztuk´ oraz wspieranie rozwoju
i  promocja m∏odych lokalnych ar tystów, jest  równie˝ szereg dzia ∏aƒ
wspó∏organizujàcych is totne ar tystyczne wydarzenia Poznania.

ODBIORCA

ROZPOZNA
SZTUK¢

W  P O Z N A N I U  J E S T  Z R O Z U M I E N I E



Wspó∏organizacja

przedsi´wzi´ç artystycznych

W 2004 roku Kulczyk Foundation goÊci∏a w Starym

Browarze, bàdê aktywnie wspiera∏a i wspó∏organizowa∏a

kulturalne projekty realizowane razem z uznanymi

oÊrodkami lokalnej kultury. Wydarzeniem w skali kraju

by∏a otwierajàca w kwietniu 2004 roku dzia∏alnoÊç Galerii

Stary Browar pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa

w∏oskiego designera Alessandro Mendiniego. Ekspozycja

przygotowana zosta∏a wspólnie z Muzeum Narodowym

w Poznaniu. Miesiàc póêniej Stary Browar sta∏ si´ domem

pierwszych w Polsce ogólnopolskich Targów Sztuki Art

Poznaƒ, których pomys∏odawcy – fundacja poznaƒskiej

ASP – znaleêli w budynkach na Dziedziƒcu Sztuki idealne

przestrzenie dla prezentacji prac 70 najwa˝niejszych

wspó∏czesnych artystów polskich oraz dla ekspozycji

dzie∏ z ponad 20 galerii prywatnych. Kulczyk Foundation

anga˝owa∏a si´ tak˝e w przedsi´wzi´cia teatralne z presti-

˝owym festiwalem Malta (czerwiec) i Biennale Taƒca

Wspó∏czesnego Polskiego Teatru Taƒca (sierpieƒ) oraz

we wspó∏organizacj´ koncertu Orkiestry I Rzeczpospolitej

w ramach Festiwalu Mozartowskiego (listopad).

Jednak najwa˝niejszymi dla Kulczyk Foundation wspó∏-

realizacjami sà projekty tworzone razem z Centrum Sztuki

Dziecka. Zgodnie ze swojà misjà Kulczyk Foundation k∏a-

dzie ogromny nacisk na programy edukujàce nie tylko

dojrza∏ego, ale tak˝e najm∏odszego odbiorc´ wspó∏czesnej

sztuki, wychowujàc tym samym m∏ode pokolenie Êwiado-

mych uczestników kultury, którzy ju˝ za chwil´, jako

doroÊli b´dà stanowiç o jej przysz∏oÊci.

Równie bliski Kulczyk Foundation jest program szeroko

rozumianego wychowania poprzez sztuk´, w którym Sta-

ry Browar, usytuowany w sàsiedztwie jednej z najubo˝-

szych dzielnic Poznania, aktywnie uczestniczy∏ przez ca∏y

rok. Wspólnie z dzia∏em plastycznym Centrum Sztuki

Dziecka co weekend w Starym Browarze organizowane

sà malarskie warsztaty dla dzieci. Kulczyk Foundation

wspiera∏a finansowo akcj´ Mi´dzynarodowych Mi´dzy-

uczelnianych Warsztatów Niepokoju Twórczego „Kieszeƒ

Vincenta”, w ramach której goÊci∏a seri´ wyk∏adów

o sztuce dla dzieci i edukacji poprzez sztuk´, skierowanych

do nauczycieli (kwiecieƒ). Stary Browar by∏ równie˝

partnerem i gospodarzem cz´Êci zaj´ç w ramach warszta-

tów plastycznych Letnie Pogotowie Sztuki. W zaj´ciach

organizowanych razem z Centrum Sztuki Dziecka wzi´∏o

udzia∏ w sumie oko∏o 2500 dzieci.
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Mi´dzynarodowy Fest iwal Teatralny MALTA
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W 2004 roku Fundacja by∏a wspó∏organizatorem presti˝o-

wego Mi´dzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta

b´dàc gospodarzem fina∏owego wydarzenia festiwalu

– zorganizowanego pod go∏ym niebem na ostatnim pozio-

mie parkingu Starego Browaru koncertu hiszpaƒskiego

kompozytora Alberto Iglesiasa. Ponadto na Dziedziƒcu

Sztuki odbywa∏y si´ spektakle w ramach programu Malta

Off, a Galeria Stary Browar goÊci∏a tak˝e towarzyszàcà

imprezie wystaw´ „Wszystko za 5 z∏”, podczas której

swoje prace prezentowa∏a grupa m∏odych artystów

z Polski i Wielkiej Brytanii.

Laborator ium Improwizacj i
W sierpniu 2004 roku Kulczyk Foundation przyj´∏a

tak˝e pod swój dach Laboratorium Improwizacji prowadzo-

ne przez artystów W&M Physical Theatre (Kanada) w ra-

mach Biennale Taƒca Wspó∏czesnego Polskiego Teatru

Taƒca. W efekcie tego projektu, rozwijajàcego kreatywnoÊç

tancerzy i zg∏´biajàcego tajniki tworzenia choreografii

w drodze improwizacji, przez trzy dni wszystkie przestrze-

nie Starego Browaru t´tni∏y tanecznà energià doskonale

realizujàc tym samym za∏o˝one przez Kulczyk Foundation

cele. Naznaczony w ten sposób kierunek rozwoju progra-

mu performatywnego konsekwentnie rozwinà∏ oryginalny

projekt Kulczyk Foundation – cykl Stary Browar – Nowy

Taniec.
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Kwiecieƒ

(21-24.04)
„Kieszeƒ Vincenta”
(we wspó∏pracy z Centrum Sztuki Dziecka)

(30.04-06.06)
wystawa Alessandro Mendiniego
(wspó∏praca z Muzeum Narodowym)

Czerwiec

(03-07.06)
Art Poznaƒ I Targi Sztuki
(we wspó∏pracy z Fundacjà ASP)

(29-04.07)
festiwal MALTA
(spektakle na dziedziƒcu, koncert A. Iglesiasa)

(29-07.07)
wystawa polsko-brytyjska „Wszystko za 5 z∏”
(w ramach festiwalu Malta, we wspó∏pracy ze stowarzyszeniem Intercity)

Sierpieƒ

(07-13.08)
„Galeria Bezdomna”

(14-22.08)
Laboratorium Improwizacji
w ramach Biennale Taƒca Polskiego Teatru Taƒca

(21-28.08)
Letnie Pogotowie Sztuki
(we wspó∏pracy z Centrum Sztuki Dziecka)

Wrzesieƒ 

(06-19.09)
wystawa prac dyplomowych fotografii ASP

(20.09-08.10)
inauguracja cyklu
„Zmiana warty. M∏oda Sztuka w Starym Browarze”
(„Pinakoteka” Marek Glinkowski / ¸ukasz Kiepuszewski)

Paêdziernik

(09.10)
inauguracja cyklu „Improvisers”
Program Muzyki Improwizowanej
(John Butcher – UK / Paralaksa – Polska)

(16.10)
inauguracja cyklu „Stary Browar – Nowy Taniec”
– anoukvandijk dc (Holandia)

– W&M Physical Theatre (Polska / Kanada)

– Velma (Szwajcaria)

(22.10-14.11)
Ryszard Horowitz „Fotokompozycje”

SZTUKA NIE POTRZEBUJE WSPARCIA

CIEKAWOÂå

DO POZNANIA
PROWADZI

CZYJEGOÂ
WIDZENIA

DOÂWIADCZANIE

W  P O Z N A N I U  J E S T  Z R O Z U M I E N I E

TRAKTUJE
LINIE
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Listopad

(03.11)
„Gay Cinema”
(projekcje co tydzieƒ)

(11.11/20.11)
„Improvisers”
(Kaffe Matthews – UK / Paul Wirkus – Niemcy)

(18.11-05.12)
„Zmiana warty. M∏oda Sztuka w Starym Browarze”
(„Ludzie i Zwierz´ta” Piotr Zawada / Maciej Koz∏owski)

(26.11-08.12)
wystawa „Here we are. Where?”

(28.11)
Festiwal Mozartowski
koncert Orkiestry I Rzeczpospolitej

(28-29.11)
„Stary Browar – Nowy Taniec”
– Teatr Alter (Kalisz) / Teatr Dada von Bzdülow (Gdaƒsk)

– Towarzystwo Gimnastyczne (Poznaƒ)

Grudzieƒ

(01.12)
„Gay Cinema”
(projekcje raz w tygodniu)

(06.12)
„Improvisers”
(Trzaska)

(16.12-31.12)
wystawa Vlastimila Kuli

(17.12-31.01)
„Miejsca wspólne”
X-lecie fotografii ASP

(20-21.12)
„Stary Browar – Nowy Taniec”
– Pia Libicka / Janusz Orlik – premiera

W  P O Z N A N I U  J E S T  Z R O Z U M I E N I E
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ROZPOZNA
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GESTY
WIEDZIONE

ZNACZENIEM


