SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
MOVEMENTS FACTORY W ROKU 2014 oraz 2015
Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Movements Factory
Adres siedziby: od lipca 2014 r. - ul. Woźna 9c/3, 61-777 Poznań, (poprzedni adres: ul. Garncarska 9, 61- 817
Poznań)
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 7 marca 2012;
Numer KRS: 0000413414;
Numer REGON: 302066614;
Numer NIP: 783 168 7115
Członkowie Zarządu Fundacji:
Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz – Prezes Fundacji (od lipca 2014 r.), Alina Kubiak (do lipca 2014 r.)
Iwona Pasińska – Członek Zarządu Fundacji
Cele statutowe fundacji:
a. wspieranie rozwoju sztuki tańca oraz wszelkich form działalności
artystycznej;
b. inicjowanie edukacji kulturalnej oraz działalności badawczej i naukowej w dziedzinie kultury i sztuki;
c. promocja kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze;
d. rozwijanie współpracy międzysektorowej, partnerskiej i sieciowej prowadzącej do tworzenia lepszych
warunków funkcjonowania podmiotów kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sztuki
tańca.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. animowanie, organizowanie, produkowanie, promowanie oraz prezentowanie wydarzeń artystycznych,
edukacyjnych i naukowych;
b. udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy twórcom, w tym w szczególności wspieranie rozwoju
młodych artystów i debiutantów;
c. prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, archiwizacyjnej i promocyjnej
w zakresie kultury i sztuki;
d. prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie popularyzacji sztuki i edukacji kulturowej;
e. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;
f. działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury oraz badań naukowych w zakresie kultury i sztuki;
g. analizowanie polityk kulturalnych, formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz
poprawy jakości zarządzania kulturą;
h. współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami w celu realizacji celów
statutowych;
i. inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.
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Główne działania Fundacji w 2014 roku:
W 2014 r. Fundacja Movements Factory zrealizowała następujące projekty:
1. ŚWIĘTO WIOSNY >6,6/66< (2014)
Termin spektaklu: 19.02.2014 r. w Centrum Kultury Zamek
Spektakl Święto wiosny <6,6/66> powstawał w ramach Programu Rezydencji Artystycznych Laboratorium CK Zamek.
Projekt zakładał spotkanie amatorów dwóch grup wiekowych (seniorzy +66 oraz dzieci -6,66) z zawodowymi
realizatorami sztuk tańca, muzyki i plastyki w celu zgłębiania metod uwalniających cielesną i mentalną kreatywność.
Na zaproszenie autorki Iwony Pasińskiej do procesu przyłączyli się: Monika Kuczyniecka oraz Radek Wysocki. Nagranie
sampli, tekstów oraz reżyserię dźwięku przygotował Dawid Janczak. Opracowany, według koncepcji autorki, system
warsztatów miał służyć artystycznej aktywizacji przyszłych performerów. Powstały w ich efekcie materiał pozwolił
stworzyć nową, dyskursywną interpretację utworu Igora Strawińskiego oraz mitu ofiary. Spektakl był jednocześnie
hołdem dla Kompozytora i Jego Dzieła z okazji 100. rocznicy prapremiery.
Wielotygodniowe warsztaty pozwoliły odkryć w wybranych w drodze castingu amatorach ukryty w nich twórczy
potencjał. W efekcie eksperymentowania z nowymi wyzwaniami powstał materiał dźwiękowy, motoryczny oraz
wizualny, który stał się integralną częścią przedstawienia. Każdy z uczestników miał możliwość niepowtarzalnego
wkładu w kształt i formę rezultatu finalnego
– spektaklu. Warstwa wizualna jest wynikiem
wykorzystania budowanych w czasie
warsztatów wytworów z plasteliny – stały się
one motywem animowanego poklatkowo
filmu oraz elementem scenograficznym
i kostiumograficznym. Warstwa ruchowa
powstała w efekcie kreatywnej improwizacji,
pracy z ciałem, z partnerem, z przedmiotem,
z dźwiękiem oraz przestrzenią w temacie
i zadaniach wynikających z dialogicznej
postawy wobec libretta Strawińskiego. Warstwa dźwiękowa oparta została na głosach oraz odgłosach ciał uczestników
– na bazie partytury Strawińskiego. Samo dzieło jest formą nowego XXI-wiecznego mitu o poświęcaniu życia dla życia.
Procesowi towarzyszył panel merytoryczny, dotyczący towarzyszącym historii Święta wiosny kontekstom: twórcom,
zagadnieniom mitu odradzania, poświęcania i śmierci. Wykłady prowadzili: dr Jarosław Borowiec (UAM), doktorant
Krzysztof Cicheński (UAM) i autor projektu – Iwona Pasińska.
Czynnikiem kierunkującym wspólne działania było otwarcie dyskusji na temat współczesnego stosunku do tematu
śmierci, spychanego poza obręb społecznego dyskursu. Czy jesteśmy na nią gotowi, a jeśli nie, to co jesteśmy w stanie
zrobić, by odsunąć lub przesunąć kres naszego życia. Pytania, które formułowaliśmy w trakcie procesu były wynikiem
obserwacji zmian towarzyszących
nam we współczesnym życiu
codziennym. Osią spektaklu jest
aspekt wydłużania życia i związane
z nim akty ludzkich działań. Użycie
dramaturgicznej
konstrukcji
oscylującej
wokół
tematów
społecznie nieporuszanych – części
wymiennych ludzkiego ciała –
miało sprowokować widzów do
zadawania pytań o logikę i sens
życia poza ramami wyznaczanymi
przez naturę.
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realizatorzy:
autor koncepcji, kompozycja ruchu: Iwona
Pasińska, kompozycja wizualna: Monika
Kuczyniecka, kompozycja dramaturgii:
Radek Wysocki, realizacja dźwięku: Dawid
Janczak, asystenci choreografa: Duško
Stamenić, Piotr Chudzicki, produkcja: Alina
Kubiak, pomoc organizacyjna: Monika
Zembrzycka, Barbara Ciach
organizator, producent: CK Zamek,
współproducent: Fundacja Movements
Factory
performerzy:
seniorzy: Tadeusz Anioła, Janina Bela,
Andrzej Figiel, Bogdana Gąsior, Jagoda Jarzyna, Anna Jurewicz-Jastrząb, Jadwiga Koprowiak, Maja KubaszewskaRogal, Emilia Landskowska, Ilona Lewandowska, Róża Łakatosz, Aleksandra Nikodem, Barbara Nowak, Małgorzata
Okulicz-Kozaryn, Jadwiga Pawelczak, Halina Pieszak, Józefa Pieszak, Halina Puciłowska, Janina Rozmus, Urszula
Różycka, Krystyna Rydz, Teresa Sałamaszek, Hanna Wojciechowska, Maria Wojcieszyńska
juniorzy: Weronika Czempińska, Zuzanna Grządzielska, Letycja Jacyna, Janina Milejczak, Emilia Panek, Klara
Szymkowiak, Antonio Świrko, Oskar Wierzejewski, Zuzanna Wólczyńska
Święto wiosny >6,6/66< /// Święto wiosny - wersja oryginalna I. Strawińskiego:
Część I Adoracja ciała /// Pocałunek ziemi
scena 1 – Introdukcja /// Introdukcja
scena 2 – Adoracja ciała /// Taniec młodych dziewcząt
scena 3 – Rytuał uprowadzenia /// Rytuał uprowadzenia
scena 4 – Wiosenne korowody /// Wiosenne kręgi
scena 5 – Dance macabre /// Rytuał dwóch plemion
scena 6 – Pochody najmądrzejszych /// Procesja najmądrzejszego
scena 7 – Przedmioty kultu /// Uobecnianie tańcem ziemi
Część II Ofiary /// Poświęcenie
scena I – Introdukcja /// Introdukcja
scena 2 – Kult narządów /// Tajemnicze gry dziewcząt
scena 3 – Honorowanie wybranych/// Piętnowanie wybranej
scena 4 – Zmory przyszłości / Wołanie przodków
scena 5 – Piętnowanie honorowanego /// Rytualne działania przodków
scena 6 – Złożenie ofiar /// Uświęcony taniec
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2. Publikacja Albumu „Dom WielkoPolski”
Termin: lipiec 2014 r. – 31.12.2014 r.
Zakładany cel realizacji zadania publicznego „Rok Obrzędowy w domu WielkoPolskim” w postaci publikacji albumu
Dom WielkoPolski z motywem przewodnim unikatowych polichromii autorstwa Janiny Kłopockiej został przez fundację
osiągnięty, a w jego konsekwencjach polska karta tradycji i kultury została wzbogacona o wyjątkowe wydawnictwo.
Szesnaście obrazów, powstałych na zamówienie Domu Polskiego w Złotowskim Zakrzewie w 1937 roku,
przedstawiających sceny z życia polskiego roku obrzędowego doczekało się udokumentowania i zreprodukowania.
Podzielone tematycznie freski
posłużyły autorowi projektu albumu
do ustalenia motywów zdjęć
uzupełniających artystyczny wymiar
wydawnictwa. Malowidła, będące
bezspornie zabytkiem kultury
polskiej, zostały wzbogacone o
zdjęcia zakrzewskiego krajobrazu
oraz zbiorowe zdjęcie osób
związanych z Domem Polskim w
nawiązującej do tradycji Roku
Obrzędowego stylizowanej fotografii
„Ostatnia wieczerza”. Powstały
album zawiera również historyczny
tekst autorstwa obecnej dyrektor
Domu Polskiego w Zakrzewie Barbary Matysek-Szopińskiej oraz
tekst sfabularyzowanej narracji o
mniejszościach narodowych zamieszkałych dzisiejsze tereny powiatu złotowskiego - autorstwa dyrektora Muzeum
Zamku Górków w Szamotułach Michała Kruszony. Tekst historyczny został przetłumaczony na język niemiecki i
angielski. Ze względów artystycznych w albumie nie znalazł się graficzny znak Rodła. Jednak poświęcone zostały mu
odpowiednie akapity oraz szczególna grafika wyodrębniająca Pięć Prawd Polaków. W konsekwencjach decyzji autora
projektu album z zakładanych 96 stron zyskał na objętości - finalna ilość wewnętrznych stron wynosi 186, zamkniętych
z zewnątrz twardą, szyto-klejoną oprawą. Przygotowana została również wersja publikacji w postaci pdf. Album
posiada numer ISBN, który zobowiązał fundację do wysyłki 17 egzemplarzy Biblioteki Narodowej. Tym samym
zagwarantowana została możliwość
szerokiego i łatwego dostępu do idei
zrealizowanego zadania, którą było
udostępnienie szerokiemu gronu
odbiorców unikalnych fresków
Polskiego Roku Obrzędowego oraz
propagacji wartości z nimi
związanych. Do realizacji zadania

fundacja zatrudniła: fotografa,
grafika, korektora, tłumaczy oraz
autorów tekstów (7 osób). We
własnym zakresie zorganizowała
plan zdjęciowy oraz ostateczną
redakcję albumu (2 osoby wolontariat). W planie
zbiorowego zdjęcia uczestniczyły
43 osoby. Koszt jednostkowy 224
stronicowego albumu w twardej obwolucie finansowany z środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego wynosi 30 PLN.
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Specyfikacja albumu:
- Nakład wydania - 300 sztuk.
- Oprawa twarda szyto-klejona
- Wnętrze stron: 186 stron
- Format wnętrza: 170 mm szer. na 240 mm wys.
- Szycie 16-stkami.
Okładka:
- Płótno białe druk arkuszowy offset płótno Setalux
- Zadruk Cmyk 3 rodzaje okładek
- Tektura na grzbiet i wnętrze 3 mm Dorexpack tj 1800 gr z firmy igepa
- Grzbiet prosty tektura 3 mm Dorexpack tj 1800gr z firmy igepa
- Kapitałka czerwona
- Nici wzornik Ariadna Tytan kolor czarny
Wyklejka:
- Bez zadruku
- Papier Pop, set poppy 170 g

Wnętrze papier:
1. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk 1/1 Black (farba czerń pogłębiona TIFF)
2. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk 1/1 Black (farba czerń pogłębiona TIFF)
3. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
4. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk 1/1 Black (farba czerń pogłębiona TIFF)
5. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
6. 16-stka: Sora Matt Plus 115 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF) + lakier dyspersyjny błysk
7. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
8. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
9. 16-stka: Sora Matt Plus 115 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF) + lakier dyspersyjny błysk
10. 16-stka: Sora Matt Plus 115 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF) + lakier dyspersyjny błysk
11. 16-stka: Sora Matt Plus 115 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF) + lakier dyspersyjny błysk
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12. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
13. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
14. 16-stka: Papier Munken Pure Rough 120 g zadruk CMYK (farba czerń pogłębiona TIFF)
Publikacja albumu Dom WielkoPolski poświęconego polichromiom Janiny Kłopockiej znajdujących się na
ścianach Domu Polskiego w Zakrzewie powstała dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
mecenatowi p. Andrzeja Krzewiny oraz zaangażowaniu Fundacji Movements Factory.
Dom WielkoPolski
Janina Kłopocka : POLICHROMIE
Dom WielkoPolski
Projekt graficzny, obróbka fotografii i skład: Ryszard Bienert
Zdjęcia i reprodukcje: Andrzej Grabowski
Opowiadanie: Michał Kruszona
Tekst historyczny: Barbara Matysek-Szopińska
Idea i redakcja albumu: Iwona Pasińska
Korekta i redakcja tekstów: Bronisław Witt
Tłumaczenia: Magdalena Fajkus (angielski), Anna Jaremko (niemiecki)
Produkcja: Fundacja Movements Factory
Producent: Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz
3. UPADŁY ANIOŁY <6,6/99>
Termin: lipiec 2014 – grudzień 2014 r.
Premiera: 16.12.2014 r. CK ZAMEK Poznań
Wśród naczelnych celów zadania było stworzenie artystycznej przestrzeni dla seniorów i juniorów kreatywnie
aktywizujących ich potencjały mentalne i fizyczne, a oscylujących wokół tematyki biblijnej. W sierpniu odbył się
nabór uczestników projektu, w efekcie którego do projektu przyjęto 26 seniorów oraz 10 juniorów. We wrześniu,
wedle priorytetu, rozpoczęły się warsztaty. Trzy bloki zajęć: operowy, ruchowy oraz plastyczny angażowały
uczestników dwufazowo. Pierwszą był etap poznawania narzędzi i środków w danym obszarze, w drugiej fazie twórcza ich aktywizacja. Podczas zajęć muzycznych, którym przyświecał podwójny cel - uczestnicy zapoznawali się z
własnymi możliwościami wokalnymi, z rozumieniem pojęć śpiewu i rytmu, z kreatywnym traktowaniem tworzywa
muzycznego a także sensu treści wybranych
fragmentów Biblii. W konsekwencjach oraz z pomocą
dramaturga i wytycznymi kompozytora powstało 5
pieśni („Genesis”, 2 x „Pieśń nad pieśniami”, „Księga
Salomona”, Apokalipsa Św. Jana”), które stworzyły
trzon kolejnego etapu pracy - spektaklu. Równocześnie
przeprowadzano warsztat plastyczny, służący
pobudzeniu wyobraźni uczestników. Biblia jako temat
przewodni stała się stymulatorem do poszukiwań
plastycznych metafor, oddających wybrane przez
uczestników sensy świętego tekstu. W ramach
wyznaczonych przez scenografa wspólnie ustalono
rodzaj oprawy wizualnej przedsięwzięcia (kostiumy,
dekoracje, rekwizyty, projekcja video). Przygotowane
przez scenografa dekoracje - uczestnicy kreatywnie pomalowali, znów twórczo aktywizując swój potencjał. Drugim
etapem warsztatu plastycznego było stworzenie serii zdjęć, ukazujących temat przemijania życia ludzkiego. W efekcie
powstała seria portretów trumiennych, która w połączeniu ze zdjęciami
wykonanymi przez scenografa w Parku Mużakowskim, oddała w finalnie przygotowanej projekcji zadany temat.
Trzecim blokokiem warsztatowym dla uczestników projektu był warsztat motoryczny. Jego celem było rozbudzenie
kreatywnej postawy w pracy z ciałem własnym, z partnerem, z rekwizytem oraz w grupie. Uczestnicy kolejno
poznawali środki ekspresji ciała - techniki rozumienia i świadomości: kierunków ruchu, płaszczyzn, poziomu, energii
ruchu, czasu trwania akcji czy tempa, aby móc nimi twórczo operować. Również improwizacja stanowiła ważny etap
w bloku motorycznym - w sposób aktywny utrwalała umiejętność operowania zdobytymi umiejętnościami. Powyższe
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zajęcia przygotowały uczestników do ostatniego etapu zadania prób do spektaklu oraz premiery. W ich trakcie okazało się, że
konieczny jest bodziec do utrzymywania rytmu i tempa
śpiewanych przez uczestników a capella pieśni. Wybijająca osoba
rytm na bębnach zastąpiła planowaną wcześniej wiolonczelistkę.
Obecność bębniarza okazała się również nieodzowna w czasie
premiery, podczas której zakulisowo nadawał on tempo pieśni
i tekstów szeptanych lub skandowanych. W efekcie prób
ukonstytuowała się całościowa wizja spektaklu, na który złożyło
się 8 scen: Prolog, sc. 1. Stworzenie świata, sc. 2. Człowiek, sc. 3.
Istota człowieczeństwa (“Daddy cool”), sc. 4. Przemijanie, sc. 5.
Stygmaty, sc. 6. Apokalipsa, Epilog. Paraoperowy charakter
oprócz pieśni i dramaturgii przedstawienia wydobyła również
reżyseria. Skoncentrowana na przekazie sensów podstawowego
w naszym kręgu kulturowym tekstu, odkrywająca niuanse
kreatywnej postawy uczestników, szczególnie silnie akcentowała
pozycję śpiewu w widowisku. Przykładem jest pieśń „Apokalipsa”,
w której wykonawczyni miała partie stałe (zafiksowane) oraz
fakultatywne (improwizacja z opracowanych modułów). Premiera
spektaklu odbyła się 16 grudnia 2014 roku w CK Zamku w
Poznaniu przy ponadkompletowej widowni. Spektakl, spełniając
zakładane cele - wielokierunkowego
artystycznego procesu pracy nad Biblią - był jednocześnie
zwieńczeniem uaktywnionych pokładów kreatywnego myślenia i
działania uczestników warsztatu. Każdemu warsztatowemu
spotkaniu, próbie oraz spektaklowi towarzyszył catering
(woda, soki, ciastka), który w przerwie służył lekkiej
regeneracji sił i zapewnieniu wilgotności i
relaksu strunom głosowym. Podczas spotkań oraz z prób i
spektaklu robiono zdjęcia do dokumentacji. W jej ramach
nagrano również premierę. Ponadto uczestnicy dostawali
płyty z nagraniami pieśni do samodzielnej pracy nad nimi.
W wyniku realizacji projektu odbyły się 4 rodzaje zajęć
wywołujących kreatywną postawę: muzyczne, plastyczne,
ruchowe i dramaturgiczne w 3 blokach warsztatowych
(muzyczny, motoryczny i plastyczny). Odbyte zajęcia
warsztatowe pozwoliły na twórcze przeprowadzenie
prób, doprowadzając do prapremiery widowiska „Upadły anioły”. Zaangażowani do prowadzenia zajęć i
przedsięwzięcia poznańscy artyści ukazali artystyczny i edukacyjny potencjał tkwiący w społecznych działaniach. W
efekcie pracy narodził się na poznańskiej mapie kulturalnej nowy 32 osobowy międzypokoleniowy zespół
performerski zdolny przekazać idee religijne w artystycznym wymiarze.
Jednocześnie prowadzący i asystujący zajęciom
profesjonaliści stali się częścią tego amatorskiego
zespołu, tworząc tym samym pomost pomiędzy
zawodowstwem i ruchem amatorskim. Projekt przyczynił
się także do podniesienia kwalifikacji 4 osób ze Szkoły
Terapii Tańcem przy Polskim Stowarzyszeniu
Choreoterapii, które asystowały w ramach
wolnotariatu. Stworzył również 2 miejsca stażowe dla
studentów Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk
Kierunek: Media interaktywne i widowiska), którzy
wspomagali zaplecze produkcyjno-organizacyjne
przedsięwzięcia. Dzięki premierze, na której zjawił
się ponadkomplet widowni (widownia Zamku 280
miejsc) - idea dyskursu o tematyce biblijnej w
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nowoczesnej, multimedialnej formie dotarła
prawdopodobnie do około 350 osób. W efekcie
premierowego sukcesu spektaklu, partner
projektu CK Zamek w osobie dyrektora Anny
Hryniewieckiej zadeklarował konieczność
zagrania spektaklu po raz drugi w 2015 roku. W
efektach miękkich realizacji należy wymienić
przede wszystkim zaktywizowanie oraz
rozwinięcie zdolności motorycznych,
muzycznych, plastycznych oraz literackich
uczestników projektu, współpracę juniorów z
seniorami przyczyniającą się do integracji
międzypokoleniowej oraz porozumienia ponad
granicami wieku, nabycie nowych umiejętności
przez uczestników warsztatów, promocję osób
starszych jako aktywnych realizatorów projektów w roli twórców i wykonawców w obszarze kultury, a także
upowszechnienie opery jako gatunku
żywego i ciekawego poprzez
stworzenie innowacyjnej
paraoperowej inscenizacji; fakt
promocji Poznania jako miasta
wspierającego integrację
międzypokoleniową poprzez
realizację artystycznych projektów
integrujących społeczność lokalną.
Wymienić należy także stworzenie
przestrzeni i możliwości dla części
uczestników kontynuowania
aktywnych działań w obszarze kultury.
W ramach projektu odbyły się 10 x
3,30h zajęć warsztatowych (łącznie 45
godzin) dla seniorów oraz 10 x 1,15h
zajęć dla juniorów (łącznie 12,30
godzin). Prób do spektaklu przeprowadzono: 4 x 4h oraz 1 x 3h dla seniorów i juniorów (łącznie 19 godzin). W
przedsięwzięciu było zaangażowanych 5 zawodowych prowadzących/opiekunów grupy
(kompozytor, asystent kompozytora, reżyser/choreograf, fotograf/scenograf, dramaturg) 1 zawodowy protetyk
słuchu, 4 asystentów do prób - wolontariuszy (Terapia tańcem), 2 asystentów produkcji - stażystów (Katedra
Dramatu, Teatru i Widowisk). W ramach projektu odbyła się również premiera - 45 minutowy multimedialny
spektakl. Finalne widowisko obejrzało około 350 osób.
Premiera 16.12.2014 CK ZAMEK Poznań, reż. I.Pasińska, sc. A.Grabowski, video: M.Kuczyniecka/A.Grabowski, kost.:
Z.Kuklasińska, muz.: Z.Kozub, J.Saft, S.Landi, Boney M., A.Kubiak, I.Zachariasz, produc.: K.Drzażdżyńska-Tenderowicz,
asyst. produk.: N.Gorzelańczyk, A.Prządka, asyst. reż.: B.Bigos, P.Chudzicki, A.Kubiak, A.Król, M.Stępniewska,
I.Zachariasz
4. 4PORY ŻYCIA - WIOSNA
PERFORMANS 22.03.2015r. CK ZAMEK Poznań, na podstawie wiersza Juliana Tuwima: Wiosna; kost., oprawa
plastyczna, ruch sceniczny: seniorzy z Movements Factory, opieka reż.: I.Pasińska
Obraz Wiosna inauguruje cykl performensów przygotowywanych przez Iwonę Pasińską w CK Zamek w Poznaniu.
Projekt „4 pory życia: Wiosna“ jest kontynuacją działań z seniorami w obszarze artystycznych wyzwań prowadzonych
w CK Zamek przez Iwonę Pasińską (Movements Factory). Tym razem, po formach parabaletowych (Święto wiosny
>6,6/66<), paraoperowych (Upadły anioły <6,6/99>), seniorzy zaprezentowali performans. W jego pierwszej,
wiosennej odsłonie zabrzmiał skandalizujący wiersz Juliana Tuwima „Wiosna“ z 1915 roku. Czy 100 lat później uległ
patynie jego biologiczny brutalizm?
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Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji 31. marca 2015 roku.
31-12-2014
ubiegły rok
obrotowy

A.

Przychody z działalności statutowej
I.
II.

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

0,00
46 327,03
43 937,40

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)

2 389,63

D.

Koszty administracyjne
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

46 327,03

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

2 872,95
0,00
0,00
482,32
0,00
0,00
2 390,63
0,00
0,00

E.
F.
G.
H.

Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+EF+G-H)

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

I.
II.

0,00
0,00

K.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

Wynik finansowy ogółem (I+J)
I.
II.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
Różnica zwiększająca przychody roku nastepnego

0,00
0,00

-483,32

-483,32
0,00
-483,32

Wynik finansowy w kwocie - zł. -483,32 podlega w całości zwolnieniu z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.
4 ustawy.
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Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji 8. czerwca 2015 roku.
08-06-2015
bieżący rok
obrotowy

A.

Przychody z działalności statutowej

552,00

I.
II.

0,00
552,00

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

0,00

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)

552,00

D.

Koszty administracyjne

824,60

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

0,00
0,00
229,83
0,00
0,00
594,77

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

E.
F.
G.
H.

Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+EF+G-H)

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

I.
II.

0,00
0,00

K.

0,00
0,00
0,00
0,00

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

Wynik finansowy ogółem (I+J)
I.
II.

-272,60

-272,60

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
Różnica zwiększająca przychody roku nastepnego

0,00
-272,60

Wynik finansowy w kwocie - zł. -272,60 podlega w całości zwolnieniu z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.
4 ustawy.
W latach 2014 i 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników.
W latach 2014 i 2015 Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W latach 2014 i 2015 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Sprawozdanie zatwierdził:
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