SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
„FUNDACJI KULTURA OBRAZU”
ZA ROK 2018

INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa fundacji: „Fundacja Kultura Obrazu”
Siedziba fundacji: Katowice
Adres fundacji: ul. Bocianów 11/1, 40-522 Katowice
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 13.10.2010
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000367576
Numer REGON: 241744952
ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Wojewódzka 17/5
40-026 Katowice
ZARZĄD FUNDACJI
Zarząd Fundacji stanowią:
Prezes Zarządu: Anna Sielska
Wiceprezes Zarządu: Helena Zakliczyńska
Wiceprezes Zarządu: Ewelina Lasota
CELE STATUTOWE FUNDACJI
Celem działalności statutowej Fundacji jest:
a) wspierania w działaniu twórczym i promocji twórczości fotograficznej autorów z
całego świata,
b) rozpowszechniania fotografii i innych sztuk (również filmu i sztuki audiowizualnej),
jako uniwersalnego języka umożliwiającego swobodną komunikację ponad granicami i
między pokoleniami,
c) rozwoju edukacji wizualnej dzieci i młodzieży,
d) stworzenia platformy dla spotkania fotografii z socjologią, etnografią, antropologią i
innymi humanistycznymi dziedzinami nauki.
ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Zgodnie z §9 statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form
działalności kulturalno-oświatowej oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w
zakresie objętym celami Fundacji,
b) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej oraz
promocyjnej w zakresie kultury,
c) współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury
oraz muzeami,
d) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami,
organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz rozwoju i
popularyzacji kultury,
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e) wspieranie i fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z
rodzin najbiedniejszych.
II. ZAKRES DZIAŁANIA – SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH
1. Działalność edukacyjna
a) Publikacja podsumowująca warsztaty fotografoterapeutyczne dla dzieci
Przygotowanie
publikacji
elektronicznej
podsumowującej
cykl
warsztatów
fotograficznych z elementami terapii zrealizowanych z udziałem podopiecznych domu
dziecka w Bytomiu we współpracy z CSW Kronika oraz ASP w Katowicach. Celem zajęć
prowadzonych przez fotografki, animatorki kultury i psychoterapeutkę było pobudzenie
potencjału twórczego dzieci i młodzieży oraz poszerzenie kompetencji do radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami życiowymi. Na publikację złożyły się tekst dr n.med. Heleny
Zakliczyńskiej pt. Ocena cech osobowości twórczej wychowanków placówki
opiekuńczo-wychowawczej z wykorzystaniem kwestionariusza KANH, scenariusze
warsztatów opisane przez animatorkę Ewelinę Lasotę oraz krótkie wywiady z dziećmi –
autorkami i autorami książek, jakie powstały w wyniku warsztatów (pomoc w
projektowaniu Anna Sielska). Projekt graficzny publikacji podsumowującej przygotował
Jan Piechota. Książkę w wersji polsko-angielskiej (tłumaczenie Alicji Gorgoń) wydała
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
Kierownik projektu: dr Anna Sielska – adiunkt w Pracowni Fotografii, Katedra
Projektowania Graficznego, Wydział Projektowy, ASP Katowice
Uczestnicy: dr n.med. Helena Zakliczyńska, psychoterapeuta; Ewelina Lasota,
animatorka kultury, absolwentka socjologii; Barbara Kubska, artysta, fotografka,
Pracownia Fotografii, Katedra Projektowania Graficznego, Wydział Projektowy, ASP
Katowice; Jan Piechota, projektant, doktorant Środowiskowych Studiów Doktoranckich,
ASP Katowice
Dofinansowanie projektu: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Czas realizacji warsztatów: 2016/2017
Przygotowanie publikacji: 2018
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b) Publikacja pokonferencyjna
Prace redakcyjne w zakresie przygotowania publikacji naukowej podsumowującej II.
Ogólnopolską Fotograficzną Konferencję Naukową „Widzenie siebie”, która odbyła się w
dniach 15–16.11.2017 r., w tym zamówienie tekstów u prelegentów, redakcja, korekta i
projekt graficzny książki. Konferencja zrealizowana przez Fundację Kultura Obrazu,
Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik oraz Wydział Projektowy Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach dotyczyła takich zagadnień jak selfie, portret i autoportret w
kontekście sztuki współczesnej oraz mediów.
Redakcja naukowa: dr Anna Sielska, prezeska Fundacji Kultura Obrazu, wykładowczyni
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Projekt graficzny: Roman Kaczmarczyk

2. Działalność wystawiennicza
2. a. Wystawy w siedzibie Fundacji, ul. ks. A. Kordeckiego 2, Katowice
a) Dorota Buczkowska. Rok w sanatorium
9.06–6.07. 2018 r., wernisaż: 8.06.2018 r.
Początek pracom z cyklu Rok w sanatorium prezentowanego na wystawie dały zdjęcia
znajdowane przez artystkę na pchlich targach. Rozwinięcie – fotografie zachowane w
norweskim archiwum Sogn og Fjordane w Leikanger, dokąd Dorota Buczkowska udała się
wraz z Anną Theiss (kuratorką) na zaproszenie Fundacji Archeologia Fotografii. Wystawa
prowadziła przez proces odkrywania fotograficznych zbiorów, tak instytucjonalnych, jak
i domowych czy porzuconych na targach staroci. I stawiała pytanie o rolę artysty w
ożywianiu zdjęć – odczytywaniu zawartych w nich historii, tworzeniu własnych
opowieści. Dorota Buczkowska to jedna z najbardziej uznanych artystek średniego
pokolenia, absolwentka Wydziału Rzeźby i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie,
Gender Studies na UW oraz Centrum Sztuki Villa Arson w Nicei. Twórczo zajmuje się
m.in. malarstwem, rzeźbą, grafiką, fotografią, rysunkiem.
Wystawę zrealizowano przy wsparciu finansowym Instytucji Kultury im. Krystyny
Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów w ramach Mikrograntów.
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2.b. Działalność wystawiennicza poza siedzibą Fundacji
a) Ta kropka na mapie w środku lasu to MY
23.02–28.03.2018 r.
Wystawa w witrynie dawnego domu pod zegarem w Katowicach-Murckach
Na wystawie zorganizowanej we współpracy z Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek –
Katowice Miasto Ogrodów fundacja zaprezentowała fotografie mieszkańców Murcek,
dawnej górniczej dzielnicy Katowic. Celem działania, realizowanego w ramach
większego projektu społeczno-muzycznego Axis Mundi – Piosenki ze środka świata, było
stworzenie wizualnej reprezentacji dźwięków dzielnicy. Ożywiliśmy wspomnienia,
przywołując nie tylko zdjęcia, ale także wypowiedzi mieszkańców, zapiski z albumów
rodzinnych i lokalnych kronik. Fotografie zostały przedstawione na mapie w odniesieniu
przestrzennym do tych punktów dzielnicy, z którymi wiązały się konkretne dźwięki.
Zlokalizowanie wystawy w dawnym domu towarowym pod zegarem nie było
przypadkowe. Książęcy sklep, wybudowany w 1906 roku, nie tylko zaopatrywał
mieszkańców Murcek w produkty. W latach 1958–1968 działał w nim Klub Górniczy, a na
piętrze swoją siedzibę miała orkiestra dęta. Zespół, dziś działający pod nazwą Orkiestra
Dęta „Murcki-Boże Dary”, przez lata tworzył muzyczny charakter dzielnicy.

4. Staż i wolontariat
W roku 2018 Fundacja współpracowała z trzema wolontariuszami odpowiedzialnymi za:
współpracę przy pisaniu tekstów do wystawy Ta kropka na mapie to MY (student
kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalizacji promocja
dziedzictwa kulturowego);
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– przygotowanie wystawy Doroty Buczkowskiej wraz z wykonaniem dokumentacji
fotograficznej wernisażu, a ponadto asystowanie podczas prac digitalizacyjnych w
ramach projektu ABC – Architektura Bliżej Ciebie (studentka Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach);
– przygotowanie tłumaczenia fragmentów tekstu Joanny Helander z języka szwedzkiego
na polski (studentka filologii germańskiej i języka szwedzkiego na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach).
5. Inne wydarzenia
a) Praca z archiwum fotograficznym Joanny Helander
W 2018 roku Fundacja Kultura Obrazu otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (priorytet Sztuki wizualne) na przygotowanie wystawy Joanny
Helander wraz z katalogiem w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie w 2019 roku
(projekt dwuletni).
Na część zadania zrealizowanego w 2018 roku złożyły się następujące czynności.
● Przeprowadzono kwerendę w archiwum artystki w Goeteborgu, która pozwoliła
zamknąć trwający od 2017 roku proces badania przez Fundację Kultura Obrazu
zasobu fotograficznego autorstwa Joanny Helander. Dzięki współpracy
merytorycznej z partnerem projektu, Kinem Koszyk HB, fundacja zapoznała się z
materiałem filmowym będącym obok fotografii drugim polem artystycznej
aktywności Joanny Helander.
● Opracowano scenariusz wystawy w zakresie wątków kobiecych obecnych w
twórczości Joanny Helander nieprzerwanie od połowy lat 70.
● Napisano teksty do katalogu. Wśród autorów tekstów znaleźli się dr Niclas Östlind,
szwedzki kurator wystaw fotograficznych, wykładowca na Uniwersytecie
Sztokholmskim, realizujący projekty badawcze na temat fotografii szwedzkiej XX
wieku, m.in. we współpracy z Hasselblad Foundation; dr hab. Iwona Kurz –
historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej,
filmoznawczyni, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim; Ewelina Lasota – wiceprezeska Fundacji Kultura Obrazu,
absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zainteresowana
społecznymi użyciami fotografii. a ponadto Joanna Helander i Bo Persson, którzy
przygotowali kalendarium.
● Napisano teksty na wystawę (autorka Ewelina Lasota).
● Dokonano wyboru zdjęć na wystawę i do katalogu – artystka udzieliła Fundacji
Kultura Obrazu licencji.
● Przygotowano wstępny layout katalogu do wystawy. Projektant Jan Piechota, we
współpracy z artystką oraz Anną Sielską z Fundacji Kultura Obrazu, wypracował
układ zdjęć w publikacji.
● Przygotowano do druku fotografie wchodzące w zakres wystawy i katalogu. Stała
współpraca Barbary Kubskiej z artystką.
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b) Praca z kolekcją fotografii Muzeum Miejskiego w Tychach
Jako partner zadania ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii
architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach, dofinansowanego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet Kultura cyfrowa), w 2018 roku fundacja
podjęła współpracę z Muzeum Miejskim w Tychach polegającą na digitaliazacji odbitek i
negatywów ze zbiorów muzeum oraz pracy koncepcyjnej w zakresie powstania strony
internetowej prezentującej muzealne zbiory. Zgodnie z założeniami w 2018 roku
przeprowadzono następujące czynności z udziałem fundacji.
● Dokonano wyboru 900 fotografii na stronę internetową.
● Przeprowadzono proces digitalizacji oraz retuszu zdjęć.
● Wypracowano sposób opisu zdjęć i tworzenia bazy informacji na stronę
internetową (warsztat z udziałem projektantów graficznych, muzealników i
Fundacji Kultura Obrazu).

III. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Uchwały Fundatorów i Zarządu Fundacji:
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– Uchwała 1/2018 z dnia 24 lutego 2018 zarządu fundacji „Fundacji Kultura Obrazu”
w sprawie dalszych działań fundacji w roku 2018.
– Uchwała 2/2018 z dnia 08 maja 2018 zarządu fundacji „Fundacji Kultura Obrazu” w
sprawie otrzymania dofinansowania z MKiDN na rok 2018 i 2019.
– Uchwała 3/2018 z dnia 29 czerwca 2018 zarządu fundacji „Fundacji Kultura Obrazu” w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Fundacja uzyskała 46 165,48 zł przychodów z
działalności statutowej nieodpłatnej w tym:
Darowizny: 18 446 zł (gotówka: 0,00 zł, przelew: 18 446,00 zł)
Dotacje: 27 719,48 zł (gotówka: 0,00 zł, przelew: 27 719,48 zł)
VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty realizacji zadań statutowych: 38 909,40 zł (gotówka: 0,00 zł przelew: 38 909,40
zł)
Koszty administracyjne: 7727,30 zł (gotówka: 0,00 zł, przelew: 7727,30 zł)
VII. POZOSTAŁEDANE
a) liczba osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie):
fundacja nie zatrudnia pracowników.
b) łączna kwota wynagrodzeń:
- wynagrodzenia: 0,00 zł
- nagrody: 0,00 zł
c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu:
- wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: 0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
29 535,20 zł
e) pożyczki pieniężne
nie dotyczy
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych oraz kwoty zgromadzone w gotówce (stan
na dzień 31 grudnia 2018 roku)
ING Bank Śląski
Rachunek Bieżący: 177,73 zł
Kasa gotówkowa: 0,00 zł
g) wartość posiadanych na dzień 31.12.2018 obligacji oraz wielkości nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego:
nie dotyczy
h) nabyte nieruchomości:
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nie dotyczy
i) nabyte pozostałe środki trwałe:
nie dotyczy
j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:
wartość aktywów na dzień 31.12.2018: 853,11 PLN
wartość pasywów na dzień 31.12.2018: 1757,68 PLN
VIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE
W 2018 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
IX. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH
Fundacja terminowo rozlicza się z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje
podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT).
X. INFORMACJA DODATKOWA
W okresie nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola.
Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215),
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną według wyżej wymienionych przepisów.
Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Nie dotyczy
Katowice, 31 grudnia 2018 r.

Prezes
Anna Sielska

Wiceprezes
Helena Zakliczyńska

Wiceprezes
Ewelina Lasota

8

