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Pr0lekt ·MniejW~ceJ polega na organizacji wydarzema kuhuralnego, ktore obejmuje dwudniowy warsztal
ImpfOWlzaql w tancu poprowadzony przez Jana Lorysa oraz dwa wleczory perfonnalywne, kt6rych
tematem przewodmm bl:dzJe relaqa fonny I improwlZaqi W Iw6rczoSci, rozuOlIana jako eksperymemy
artystyczne VVydarzeOle odbt:dZle si~ W klubokawlaml KIPISZ w todzi oraz siedZlb.e zespohJ tarica
kJdowego Hamam.

Plerwsz.i4 CZ~s.cI<t wydarzenla sOl weekendowe warsztaty Master Class z zakresu Improwizaql w laricu I

perfonnansle pmwadzone przez Jana Lorysa, polskiego artyst~ na co dzieri tworz<tcego w Berlime.
VViarsZ1al kterowany Jest do lancerzy, perfonner6w, ImprowlZatorOw, aktorow, studentOw wydzlalOw
tanecznych (Akademl3 Muzyczna, AHE) I aktorskich (tSF) uczelni artystycznych z loclzi i spoza mel. Na
warsZ1acle uczestnicy b~<t mlell okazj~ przyjrzec s~ zagadnieniom strulctury w improwlZaCji. ZaJIl'lCl Sl~
kompozycJet I dramaturglet w formie scenicznej, jak<t jest perfonnans improwizowany INarsztat ocl~zie
sit: w sobotf.' I nledzlel~ w siedzlbie zespotu tanca ludowego Hamam i potrwa tctcznie 6 goclzin

Orug<t CZ"Sclet wydarzenia Set dwa wieczory artyslyczne w klubokawiaml KIPISZ, Pierwszy wieczor
oclbf:dlie Sl~ 1508 i ~dzie to koncert muzyki elektronicznej Macieja MaClasz.ka, Jest to muzyka
wykonywana na syntezatorach modulamych. Jest skomponowana lecz W trakcie wykonywania
ImprowlZowana Jest rownlez generatywna, czyli w duzej mlerze jest niewladomet dla samego muzyka,
polega na tworzenlu instrukql dla sprz.,lu, ktore maJ<t s~ wydarzyt: i ktore generujq za kazdym razem inne
SUUktury melodyczne, lembr, rytmlk~, wrt:cz niemOlllWe do powt6rzenia Artysla uzyje swolCh dotychczas
wygenerowanych struldur muzycznych, dZI~ki kt6rym stworzyt muzyk~ do spektakh w ostatnich trzech
latach tworczoSQ. To z tego powodu koncert nosl tytul ·Orugi obieg-, otwiera raz z81stniafe utwory oa nowe
tyae I pozwala na ich ewaluaqq. Idea tworzenla lego rodzaJu muzyki Jest sp6jna z zagadOieniaml
hberalury, kl6ra Slanowl os merytorycznet dla calego projektu .MnieJ.W~cer lajmJje Sl~ relacJCt struktury
oraz wykorzystaOla ]eJ potencjal'U do lworzeOla cictgle nowych tabu', w tym wypadku wCictZ nowej muzykl.

W trakcle koncertu wySwleUane b~ct wlZuahzaCje tworzone przez \f\bJCIecha labf::, Artysta ~18
operowal na zywo obrazem lctCZetC efekty wlZualne z nagraniami VlCIeo oraz elementami mappmgu
Catemu wydarzeniu ~dzie lowarzyszyf mikro performance ruchowy Pawfa Grali i Joanny JaworskieJ
MaClaszek bazuJ<tcy oa poszulUwaniu inspiraqi ruchowych w przestrzeniach di:wi~kowych, dopefniajetc
obraz video

Orugi wleczor artyst~czny w klubokawiami KIPISZ oclb.,dzie Sl~ 16,08. VVyst<tPi na nim Jan Lorys w
solow~m performansie improwizowanym 'Opr6cz tanca lubi lady·, VVykorzysla swoje umiej~tnosci I
doswiadczenia, kt6re zdobyl wyst~pujctC w licznych kompozycjach improwizowanych w Polsce i za
granfc<t Oruglm punklem programu jest perfonnans wsp6lny, na kt6rym wystetpl zar6wno Jan Lorys jak i
t6dzcy tancerze (A1eksandra taba, Pawel Grala. Joanna Jaworska·Maciaszek. Katarzyna Gorczyca)
Performans bf:tjzie owoeem lIZydnlowej wsp6fpracy lancerzy nad zagadnieniem konstruowania slruldury
tmprOWIZ8CJI, struktury kt6ra pozwoli na eksperymenl. GlOwnet lnspiracj<t do powstanla zalozen leJ pracy
jeSt nun Ilberatury, a doktadmej ksi¥ka Raymonda Queneau ·Slo tys~cymiliard6w wierszy·. Jest 10
Olepozomle mat)' zblor IrCZctcy 10 sonel6w. Kazdy z nlch wydrukowany na osobneJ kartce zosta'~ty na
14 pask6w. co umozliwla za kazdym razem ukJadaOle dowolnego, nowego sonetu z wers6w znajdujctcych
SIt: na rOznych stronach, Llberatura traktuje struktu~ .l8ko potencja' do tworzenia nieskonczonycn tloSci
fabut oraz bOOa poteocjBt tkw\<tCY w fonnacn Juz istnieJetcych

Ofganlzowane przez fundaq~ KIPISZ wydarzeOle propaguJe sztuk~ IOlprowlzacji, wspiera f6dzkie
srodowlsko lanca I ImprowlZacji, stwarza okazj., do podnoszenia umiej«:tnosci j poszerzanla
doswiadczema Podobme lak wCle5niej organizowane wydarzenie ·Ciepto Zimno· wydarzenle
·MmeJ,W~cej" jest Swolstym laboralorium improwlzaCji. Porusza konkretne kweslJe I zagadnienia. w tym
wypadku slruktury, forrny Jaket przybrac mOle dzialanie improwizowane. Oaje r6wnlei ok.azj~ do
wsp6ttworzenia i otwartej dyskusJi 0 szluce. Ozialania Fundacji KIPISZ ocl kilku miesi~cy oclbywajet Sl~ w
K1ubokawlamt KIPISZ. kt6ra jesl miejscem spolkan srodowiska artystycznego, w duzej mierze srodowlsk
wykorzyslujetcych w swojej pracy sztuk., improwizacji.



Projekt ma na celu nleuslannie oZywlac j insptrowac srodOWlsko artystyczne w todzi, otwierac artyst6w na
proces tw6rcz"l, przygl<tdac 51,: mu ad slrony praktycznej jak I merytorycznej. Wydarzenie Jesl
og61nodoswpne i bezpfatne Jego Idea wyrasla Z organizowan)'ch przez Fundacj~ Kiplsz Imprez
artysl"lczn)'ch KIPISZ. kt6re dziE;ki swej interdyscyplinamosci I oryginalnej formu~ prz)'ci~gaj~ bardzo
duzq i zrOzOlcowanq widownl<l. Wykorzyslujqc wypraoowane do lej pory kanafy promocyjne, proJekt Irati
do szeroktej grupy odbiorc6w i uczestnlk6w.

" RodziIJ ~darna zaW\&nl Sle w zaktesie zadari okrdlonych w art 4 ustawy z dnla 24 kwie(rua 2003 r 0 dDalalnosa pozytku
pobhc.znego I 0 wolonlartilCie (Oz.. U z 2018 r poz 450, z pazn zm.)
~I Termlrl ,eahzaCjI Zallilnla nle maze bye otuzszy nil 90 dnl



4. Opis ukladanych rezultal6w relliuc:jl zadania pubticznego

Planowlny poziom

Nazwa rezultalu
05~gnitCJI Sposilb monttorowanla relldlatbw J tr6dto

rezublOw twertost lnform;llCji 0 osllJgnlfCiu wud:nlh
doceiOWI)

dwudmowy warsztallmprowizaCji 10·15 lista obecnoscl
ucz.estnlk6w
warsztalu

podnoszenle umleJ~noScI uczestmcy rozmowy z uczeslnlkaml, ankieta
ImprowlZaCYJn~ch uczestmk6w twIerdzit ze

nauczyll czego~
nowego

t
wsp6lpraca artystyczna tworcbw mtegraCJa dokumentaCja VIdeo perlormans6w

artyslyczna
wsp6ldzialame na
'ywo

\NYdarzenre artystyczne wlecz6r 1 50 - 80 widz6w dokumentacJa fotograficzna z wydarzenla

I1508

wydarzenle artystyczne, wlecz6r 2 50 - 80 WK:Iz6w dokumentaCJa fotograflCZna z wydarzenl8 I

1608

t. Kr6tkl c:hamterystykl Olerenll, Je90 do'wiackzenia w realizacjl dzialail ptanowanyc:h Woletcie oraz usobow, ktilre....,
wykorzyslane VI nNIlizaejl Zlldania

Od stycznia 2018 erganizujemy comieslI:czne wydarzenla artystyczne pod nazwq KIP1SZ· przestrzen
Improwizacjl osobistej. Po ustanowieniu Fundacji KIPISZ w czerwcu 2019 kontynuujemy 10 zadanre.
KIPISZ to interdyscypllname miejsce sztUkl, kt6re kipi nieskr~powanq energiq, pomystami. mocq
kreatywne-sprawczq, To r6wniei przeslrzen do swobodnej dyskusji 0 wsp6Jczesnej sztuce i kulturze. 10
samoodnawlajqce si~ zr6dto czerpania inspiracjl, ale rDwniei': przyczynek do namysru nad problemami
srodowiska artystycznego. Ze wzgl~du na swojq unikalnq formutE: KIPISZ przyciClga szerokq rzesz~

artysl6w ale lei wldz6w i obserwalor6w, stal si~ miejscem spolkan i wymiany. To co nas wyroznia 10
przeniesienie srodka cl~i':kosci z prezentacji gotowych, uformowanych dziel na proces tworczy
pozbawrony uwarunkowari finansowych oraz kuratorskich • wprowadza 10 wolnosc tw6rczq, kt6ra
slymuJuJe rozw6j sztukl. Znosimy podziaty mi~dzy profesjonalistami a amatorami, uczestnikami a
wldzami, mi~dzy artystami r6i:nych dziedzin szluki ktadqc nacisk na interdyscyplinamosc, otwartosc,
ciekawosc. Po 13 zrealizowanych wydarzeniach jeslesmy przekonani, ie KIPISZ odpowiada na potrzeby
srodowiska artyslycznego, a jego idea niesie ze sobCl ogromny potencjat Udaro nam si~ stworzyc
spotecznosc i zyskac uznanie w srodowisku

FundaCJa powslafa pay wsparciu programu doradczego OPUS dla nowo powslatych organizacji
pozarzqdowych. Fundacj~ tworzy szesc os6b, 1d6re czynflle dziatajq artystycznle w dziedzlnie lanca,
improwizacji, ruct1u i tealru, jak r6wniei jake prooucenci, animatorzy, instruklorzy i organizatorzy
wydarzen kulturalnych w todzL Nasze dotyct1czasowe dZlalania skuplaty si~ na znalezieniu zUpelnie
noweJ formuty spotkar'l artystycznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacjl zadania pUblicznego

Lp. ROOml kosztu WlrtoSt Zdotacji Z Innyeh
PLN

inSdol

1 --l warsztal 6h (Jan Lorys) 6)t , SO zl 900,1 900" Ozl

900ZI 900 ZI Ozl2 performans (Jan Lorys) .
3 ltoncert (MaClej Maclaszek) 1000 zJ 1000 zl 021, IwizuallZacje (\'\bjciech laba) 1000 zJ 1000 zl Oll



5 60021

6

500zt 0

7 reJe rforrna

zde~ iii wydarzen I 1000 1000 021
8 war tau

9 obsluga lechmczna OOOzl 1000 Ozt

10 Koszl przeslrzenl SOOzl 600zJ ozl

praca koordvnaCYJna I promocja l000zJ 021
wydarzem

.--
SOOzl 021

12. agloSnleme

l1SOOz1 oOOOzi 1500zl

V OSwiadczema

\ prope

2} pol»era'l e 0

oublicznego

3) oerenl" 0 rel1C" s lada cy nl /SZ3 ore nle za!egal-llI;)' I ga(-jaj' l o~can '" nal ZllO$C:l z lyt

poda owych

4) oferen' I oferling' s adal "Inlel~ arertl~ "Ie zalegl('~' I zalega(i<tr l oplacanoem z kl I lade na
ube2p eczema spoloez •

5) dane za laM W C:ZO$C1l1 nlnl JSzoJ orerty lil zgodno z ralowym RejestremScidowym' linn k.lSc eWldenclil'
6) wszys e Inform ej pod n Wofercfe oraz za!a:c:znlk ch s zgodne z aklll3lnym stanem prawnym I faktyc:znym.

7) w zakrel'o ZWli\zanym ze s Iadanlem afert w tym z gramadzen m przetwarzamem I prze ywanlem danyeh osobowych

• takze wprowadzanlom ICh do syslem6w Informnycznyc.h. 0500Y brych do~ Ie d n • zlozyty osowne oS adczorU3
zgodme z epi 0 octlron darrych asobowych

Data -2. z..O


