SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI za rok 2019
I. DANE FUNDACJI, ZARZĄDU I CELE STATUTOWE.
NAZWA -Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki
SIEDZIBA: kraj -Polska, województwo- mazowieckie, powiat- M.ST. Warszawa,
gmina, M. ST. Warszawa, miejscowość Warszawa.
ADRES ul. Łowicka 17/45, 02-574 Warszawa.
DATA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO- 25. 11. 2009 Roku.
REGON-142124798.
ZARZĄD:
-MATUSZEWSKA MAŁGORZATA ANNA-PREZES ZARZĄDU
-DOSZKO SANDRA MARIA- CZŁONEK ZARZĄDU
CELE STATUTOWE:
1. Kreowanie, wspieranie oraz promowanie szeroko pojętej sztuki ze szczególnym
uwzględnieniem form teatru tańca.
2. Wspieranie prac badawczych, projektów artystycznych i edukacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki dialogu kultur oraz zachowania i
upowszechniania tradycji.
3. Wspieranie działań dążących do wyodrębnienia współczesnego języka sztuki
bazującego na tradycji różnorodnych kultur.
4. Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych.
5. Tworzenie miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających
prezentację działań artystycznych.
6. Edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki.
7. Promocja kultury, sztuki i tradycji polskiej poza granicami kraju.
POWYŻSZE CELE FUNDACJA REALIZUJE POPRZEZ
1. Realizację projektów artystycznych, społecznych i edukacyjnych, festiwali, wystaw,
ekspozycji, koncertów, widowisk oraz wykładów z dziedziny szeroko pojętej sztuki i
kultury.
2. Wydawanie i produkcję nagrań audio i video, książek, broszur i czasopism w
zakresie objętym działaniem Fundacji.

3. Stworzenie i prowadzenie biblioteki multimedialnej i tradycyjnej wraz z archiwum
prac artystycznych i dorobku artystów i twórców z dziedziny kultury, sztuki i edukacji
artystycznej.
4. Wspieranie i promowanie artystów i grup artystycznych poprzez zapewnianie
warunków finansowych, lokalowych, pomoc specjalistyczną i organizacyjną.
5. Wspieranie i prowadzenie prac badawczych z zakresu kultury, sztuki oraz dziedzin
powiązanych poprzez pomoc finansową, specjalistyczną i organizacyjną.
6. Współpracę i wymianę z instytucjami, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie
sztuki, kultury i edukacji.
7. Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy
finansowej i rzeczowej na realizację działań o charakterze artystycznym, kulturalnym
i edukacyjnym.
8. Wspieranie finansowe, organizacyjne i specjalistyczne działań związanych z
upowszechnianiem i promocją kultury i tradycji Hiszpanii.
9. Pozyskiwanie i przechowywanie eksponatów celem tworzenia zbiorów o
charakterze muzealnym.
10. Organizację centrum kulturalnego i sceny widowiskowej.
11. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ REALIZACJA
ZADAŃ.
Zarząd Fundacji na czterech posiedzeniach podjął osiem uchwał w zakresie punktu
1,2,4,6 celów fundacji.
1. Uchwała o zgłoszeniu spektakul Danza Bolero de Ravel na program „SCENA DLA
TAŃCA” edycja 2019 Instytutu Muzyki i Tańca
2. Uchwała o przygotowaniu projektu edukacyjno – tanecznego Bailamos
skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Uchwała o zgłoszeniu dwóch spektakli: Bolero de Ravel oraz premiery Ptasie Radio
na Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier 2019 - Centrum Sztuki Tańca
w Warszawie.

4. Uchwała o podjęciu współpracy z warszawskimi przedszkolami w zakresie realizacji
pierwszych scenariuszy projektu Bailamos.
5. Uchwała o zatwierdzeniu odbioru raportów podsumowujących działania projektu
“Taniec w bibliotece - la Danza i el Baile”.
6. Uchwała o akceptacji warunków prezentacji spektaklu Bolero de Ravel w ramach
Programu Prezentacji Spektakli 2019, dnia 14 marca 2018 w siedzibie Centrum Sztuki
Tańca w Warszawie.
7. Uchwała o podpisaniu umowy z Instytutem Muzyki i Tańca na realizację 4
prezentacji spektaklu Danza Bolero de Ravel w ramach Programu Scena dla Tańca
2019.
8. Uchwała o przygotowaniu na Międzynarodowy Dzień Tańca pocztówki
pamiątkowej na podstawie zdjęć z wydarzenia 30 listopada 2018 organizowanego dla
Sekcji Tańca i Baletu ZASP z okazji 100-lecia Związku Artystów Scen Polskich.
W okresie sprawozdawczym fundacja zrealizowała następujący zakres z wytyczonych
celów:
1. Taniec w bibliotece
Dokonano
oceny
realizacji
i
zaangażowania
poszczególnych
placówek bibliotecznych, będących
partnerami projektu „Taniec w
bibliotece – La Danza i El Baile”.
Zaangażowanie większości placówek
w promocję, obsługę wydarzenia
oraz zakup książek oceniliśmy
wysoko. Spośród placówek miejskich
na szczególne wyróżnienie zasługują
„Przystanek
Książka”
biblioteka
dzielnicy
Ochota,
„Nautilus”
mediateka dzielnicy Białołęka oraz
„Start-Meta” mediateka dzielnicy
Bielany. Z placówek innego typu,
zarówno
biblioteka
Instytutu
Cervantesa w Warszawie, jak i
czytelnia Instytutu Muzyki i Tańca
zasługują na najwyższe oceny. Z pośród wszystkich partnerskich placówek jedynie
biblioteka dzielnicy Praga-Południe (tzw. Wielokulturowa) nie wykazała
zainteresowania kontynuacją działań w programie „Taniec w bibliotece”.

2. Bolero Project

Projekt w roku 2019 miał możliwość zaprezentowania się i promocji w szerszym
zakresie dzięki wygranej w dwóch konkursach na realizację: Scena dla
Tańca 2019 projekt Instytutu Muzyki i Tańca oraz Program Prezentacji
Spektakli, Koprodukcji i Premier 2019
Centrum Sztuki Tańca w
Warszawie.

Spektakl „Danza Bolero de Ravel” został zaprezentowany w ramach „Scena dla Tańca
2019” projektu Instytutu Muzyki i Tańca, czterokrotnie: 16 marca w Płockim Ośrodku
Kultury i Sztuki, 2 października w Łaskim Domu Kultury, 3 października w
Nowosolskim Domu Kultury oraz 6 października w olsztyńskim Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych. Łączna liczba widzów wyniosła 842 osoby. Partnerami
projektu były: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Łaski Dom Kultury, Nowosolski Dom
Kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Rozwojowych Z Uśmiechem.
Pierwszym etapem realizacji były działania związane z prezentacją spektaklu w marcu
2019 roku w Płocku. Zostały opracowane materiały promocyjne, wykonano działania
promocyjne. Miały miejsce również próby wznowieniowe. Prezentacja w Płocku
odbyła się przy pełnej widowni, która entuzjastycznie przyjęła spektakl. Wśród
widzów była znacząca grupa osób z lokalnych środowisk tanecznych, która po
spektaklu dziękowała wykonawcom i wyraziła nadzieję na kolejne spotkanie. Partner
płocki - POKiS - wysoko ocenił zarówno stronę artystyczną jak i organizacyjną.
Obustronna satysfakcja zaowocowała chęcią nawiązania współpracy przy kolejnych
projektach artystycznych.

Drugi etap realizacji projektu miał miejsce jesienią 2019 roku. W pierwszej kolejności
został wykonany szereg działań promocyjnych po stronie organizatorów i partnerów
projektu. Miały miejsce kolejne próby wznowieniowe oraz choreograficzne wynikające
z konieczności zastąpienia jednej z tancerek (Agaty Teodorczyk), która uległa latem
ciężkiej kontuzji - jej miejsce zajęła Magdalena Faszcza. Jakość artystyczna programu
oraz jego założenia zostały zachowane, spektakl zyskał tym samym dublerkę na
kolejne realizacje. Prezentacje jesienne w Łasku, Nowej Soli i Olsztynie również
zostały gorąco przyjęte. W szczególności w Olsztynie - gdzie grupa widzów ze
środowisk tanecznych była bardzo znacząca, oraz w Nowej Soli - gdzie wspaniałe
warunki techniczne zaowocowały najlepszą dotychczas realizacją spektaklu.
Spektakl
został
bardzo
dobrze
przyjęty
zarówno
przez widzów jak i
partnerów
doceniono
wysoką
jakość
artystyczną,
różnorodność
choreograficzną
i
plastyczną
stronę
oprawy. Dzięki bardzo
dobrym
warunkom
technicznym zaistniałym
dzięki możliwościom i
zaangażowaniu DK Nowa
Sól uzyskaliśmy po raz pierwszy zadowalający materiał video z choreografii Danza
(pierwsza część spektaklu), który jest bardzo trudny do rejestracji z powodu
obecności na scenie - w tym samym czasie - tancerek i visuali w formie obrazów
filmowych. We wszystkich miejscach, gdzie program był zaprezentowany, widzowie
podkreślali różnorodność zaprezentowanych technik tańca hiszpańskiego, oraz
plastyczną stronę spektaklu - w części Danza, jak i bardzo silne wrażenie, jakie
wywarła na nich choreografia i wykonanie Bolero de Ravel. Entuzjastyczne opinie
wyrażane były również w formie postów na facebook. Prezentacje z
pewnością miały pozytywny wpływ na zwiększenie ilości osób zainteresowanych
działalnością TTNTF, jak i budowanie publiczności tańca.
Na potrzeby promocji projektu
zostało
wydrukowanych
i
wykorzystanych 5000 szt. ulotek
A6, 500 szt. ulotek A5, 30 szt.
plakatów B2 oraz 30 szt. plakatów

A3. Promocja wydarzeń trwała od pierwszej połowy marca do pierwszego tygodnia
października 2019. Główne nasilenie akcji promocyjnej miało miejsce w terminach
poprzedzających prezentacje spektakli (przed 16.03 i 02.10). O wydarzeniach
informowano jesienią na łamach dwóch gazet: Tygodnik Krąg ( nakład 5400 egz),
Gazeta Olsztyńska ( nakład 10257 egz), oraz dwóch audycji radiowych: Radio dla
Ciebie (wiosną), Radio Olsztyn (jesienią). Stała promocja miała miejsce na stronach
facebook: wydarzenie zamieszczonych przez Bolero Project (funpage spektaklu
Bolero de Ravel), poszczególnych partnerów; stała aktualizacja na stronach
redagowanych przez Małgorzatę Matuszewską (Bolero Project, Taniec Hiszpański,
funpage). Pojawiały się liczne relacje widzów, zdjęcia z prezentacji, zapowiedzi na
stronach powiązanych tematycznie ze spektaklem (grupach związanych z tańcem,
Hiszpanią). Partnerzy rozdysponowali plakaty i ulotki w bardzo szerokim zakresie: na
słupach ogłoszeniowych (plakaty B2 ), w siedzibach partnerów oraz lokalach takich
jak m.in. szkoły tańca, galerie, restauracje, centra kulturalne i edukacyjne, urzędy
miasta (plakaty A3 i ulotki). Partnerzy przekazali osobiście informację o wydarzeniach
uczestnikom zajęć tanecznych oraz zespołom tańca funkcjonującym w obrębie ich
siedzib / współpracujących. Informacje zamieszczone zostały również na stronach
internetowych partnerów i organizatora.
W ramach Programu Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier 2019
Centrum Sztuki Tańca w Warszawie odbyła się jedna prezentacja dnia 14 marca.

Po
spektaklu
odbyło
się
spotkanie z widzami, w
ramach programu CST, które
prowadziła Pani Julia Hoczyk. W
spotkaniu brała udział Sylwia
Hanff, której spektakl „Zmierzch

opuszczonych miast” były prezentowany również w ramach wieczoru.

3. Taniec hiszpański dla dzieci
„Bailamos” autorski projekt
edukacyjno
–
taneczny
Małgorzaty
Matuszewskiej
skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym
i
wczesnoszkolnym. Na projekt
składają
się
scenariusze
spotkań , wraz z materiałami
dodatkowymi,
poświęcone
różnym elementom tańca
hiszpańskiego. Każde spotkanie zawiera części rytmiczno-muzyczne, taneczne,
opisowe, których dodatkowym elementem jest hiszpańskie słownictwo. Materiały
dodatkowe to kolorowanki i zadania tematyczne związane z tańcem hiszpańskim.
Celem spotkań / scenariuszy „Bailamos” jest zapoznanie dzieci z bogactwem tańca i
kultury hiszpańskiej poprzez zabawę i taniec, kształtowanie słuchu muzycznego,
poczucia rytmu, poprawa koordynacji ruchowej dzieci, ćwiczenie pamięci i
koncentracji.
W roku 2019 Fundacja przygotowała
dwa scenariusze projektu „Bailamos” :
„Tancerka flamenco” – zrealizowany w
przedszkolu nr.182 w Warszawie oraz
„Orły i Flamingi” – zrealizowany w
przedszkolu nr.263 w Warszawie.
Po
przeprowadzeniu
spotkań
oceniliśmy, że najwłaściwsza grupa,
do której kierowany będzie w
przyszłości projekt „Bailamos”, to do dzieci w wieku 5 - 9 lat.
4. Pozostałe
Fundacja uczciła Międzynarodowy Dzień Tańca
2019 wraz z Sekcję Tańca i Baletu ZASP w
formie przygotowania i druku
pamiątkowej
pocztówki na podstawie zdjęć z wydarzenia
30.11.2018 organizowanego z okazji 100-lecia
Związku Artystów Scen Polskich. W wydarzeniu

brały udział oraz zostały uwiecznione na pocztówce –fragmenty choreografii
Małgorzaty Matuszewskiej „Bolero de Ravel” i uczennice państwowej Warszawskiej
Szkoły Baletowej.

III. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
IV.W ZAŁĄCZENIU OSIEM UCHWAŁ ZARZĄDU.
V. FUNDACJA W 2019R UZYSKAŁA PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W
WYSOKOŚCI: 25 990,52
VI. FUNDACJA PONIOSŁA KOSZTY: 26 940,10
REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH: 25 990,52
ADMINISTRACYJNE W WYSOKOŚCI: 949,58
VII. FUNDACJA NIE ZATRUDNIAŁA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH, NIE PONOSIŁA
WYDATKÓW NA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW
VIII. FUNDACJA NIE PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
IX. FUNDACJA NALICZYŁA I ODPROWADZIŁA PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH OD
UMÓW O DZIEŁO.
X. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PRZEPROWADZANA ŻADNA
KONTROLA.

