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OFERTA

POUCZENIE co do sposobu wypetniania ofertv:
Ofert^ nalezy wypetnic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgo
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka,, np.: ^pobieranieVniepobieranie*" ozna
prawidtowq. Przyktad: ^pobioranioVniepobieranie*^.

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
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1. Organ administracji publieznej,
do ktorego a d n a

2. Tryb, w ktorym zioloiid ofert^

3. Rodzaj zadania publicznego^

4. Tyt ut zada nl a pub Jieznego

Urz^d Miasta todzi

:::;Art. -:u; -';'^ 1 S2SS
:i:||illĤ ^ _£ |̂2

1- nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania
2- kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego
Projekt artystyczny zach$caja_cy do studiowania w Szkole Filmowej w todzi
pn. wHelotyzm, czyli przestrzeh zawtaszczona"

5. Termin real ego2)
. ,:;:.:. : : . : . : : : Hi iiimiS!iiS^8^mi [2̂251111111 1

5.07.2016
&3tB ^ .C .

30.09.2016

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-ow), forma
adres do korespondencjr (jezeli ji

Stowarzyszenie Absolwentow i Przyjaciol PWSFTviT w Lodzi

1) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub

ewidencji:5) 0000228061

2) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 07.02.2005.

3) nr NIP: 7282563981 nr REGON: 100018340

4) adres:

miejscowosc: todz ul.: Targowa 61/63

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Widzew

gmina: todz powiat:8). todzki

wojewodztwo: todzkie

kod pocztowy: 90-323 poczta: todz

5) Tel.: 42 27 55 814 faks: 42 27 55 958

e-mail: itylman@filmschool.lodz.pl http://www.filmschool.lodz.pl

6) numer rachunku bankowego: 25 1020 3408 0000 4902 0332 4456

nazwa banku: PKO BP V o todz

1) Rodzaj zadania zawiera si§ w zakresie zadah okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.
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7) nazwiska, imiona osob upowaznionych do reprezentowania

oferenta/oforontow1*:

a) Janusz Maria Tylman

b) Marek Szyryk

8) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej

bezposrednio wykonuj^cej zadanie, o ktorym mowa w ofercie:9)

• Stowarzyszenie Absolwentow i Przyjaciot PWSFTviT 90-323

todz ul. Targowa 61/63, tel:

• 42 27 55 814

9) osoba upowazniona do sktadania wyjasnieh dotycz^cych oferty

nazwlsko oraz nr telefonu kontaktowego)

• Janusz Maria Tylman tel. 603 161 598

• Anna M. Zarychta tel. 502 429 827

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania pubficznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego
realizacji, grup odblorcow zadanta oraz przewidywanego do wykorzystanla wktadu osobowego lub rzeczowego

tarania o pozyskanie srodkow na opracowanie publikacji 53 determinowane zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorcow,

ctorzy uczestniczyli w prezentacjach prac artystki. Pomystodawcy zaktadaj^, iz publikacja be^dzie trwatym swiadectwem,

dopetnieniem i dokumentacj$ dorobku kulturalnego miasta.

Caty projekt powstat w todzi i jest rodzajem artystycznego ,,spotkania pokoleri" - historiq materiatow odnalezionych w

ednej z todzkich kamienic, w tym zdjQC i roznych przedmiotow codziennego uzytku, to takze wizualnie utrwalona

konkretna historia todzianina i jego fotograficzno-podroznicza pasja zderzona ze wspotczesnoscia, i jej artystycznq

nterpretacj^ to takze inne od tradycyjnego odkrywanie todzi i jej historii.

Dopetnieniem publikacji be.da_ teksty: dr Krzysztofa Pijarskiego (historyka i krytyka sztuki) oraz dr hab. Tomasza Ferenca

socjologa) - wskazujqce na ciekawe konteksty jakie otwiera przed nami tzw. archeologia fotografii, praca nad starymi

archiwami i ich nowe sposoby odczytania. Warto podkreslic, iz obecne dziatania w zakresie fotografii archiwalnej 53

traktowane jako jeden z wazniejszych nurtow we wspotczesnej sztuce. Oprocz podkreslenia walorow estetycznych wnosi ona

ogromny wktad w aktualnq wiedze, historyczna^ w tym wiedze, o kulturze i spoteczenstwie.

Zbior prezentowanych zdje_c zawiera zestawienie typowo todzkich obrazow (ulic, kamienic i neonow) z kadrami z

egzotycznych podrozy, sktada sie, na niecodzienne pot^czenie, wyja^tkowa. mieszank^ kultur, ktora ukazuje interesuj^ce

podobiehstwa i kontrasty.

Teksty w/w publikacji be_da_ prezentowane w je_zyku polskim i angielskim.

Album zostanie opublikowany w wersji papierowej w naktadzie 200 egzemplarzy w formacie 226 x 190 mm, ok. 100 stron.

Tak przygotowana publikacja be_dzie prezentowana w trakcie wystaw fotografii studentow i absolwentow (np. w pazdzierniku

na wystawie w Berlinie), festiwali fotografii min. W todzi, Krakowie i Biatymstoku, zgtaszana na coroczne konkursy



A/ydawnictw artystycznych min. w trakcie targow ksiqzki w Warszawie i Krakowie.

A/ydanie publikacji-albumu (w wersji papierowej i e-booka) mtodej artystki - studentki PWSFTViT (Katedry Fotografii) Justyny

Bugajczyk, ktorej projekt artystyczny zatytutowany ,,Helotyzm, czyli przestrzeh zawtaszczona" (tytut roboczy) jest zwi^zany z

todzia. i z przypadkowym odkryciem interesuja^cego, prywatnego zbioru slajdow dokumentuj^cych todz lat 70 i pocz^tku 80

oraz wyprawy grupy podrozniczej zwia_zanej z todzkim NOT (Naczelnq Organizacja. TechnicznaJ. Odkryte slajdy (sposob

cadrowania, wybor tematow) maj$ w sobie niezwykty potencjat artystyczny, jak i dokumentacyjny. W pota.czeniu z projektem

artystycznym Justyny Bugajczyk wnosi wartosc dodana. w formie ukazanego we wst^pie obrazu natury procesu

dokumentowania pracy ze znalezionymi przedmiotami, cze_sci$ cudzej egzystencji, ktory staje sie_ naturalna, tkanka.

artystycznego gestu. Odnalezione w todzkiej kamienicy przedmioty - obserwowane, dokumentowane, zostaja^ powotane do

nowego zycia. Realizacja byta prezentowana w Galerii Wschodniej 2015r.

ittp://baedekerlodz.blogspot.com/2015/05/helotvzm-czyli-przestrzen-zawaszczona.htmi oraz w trakcie wystawy zbiorowej

A/ PiotrkowieTrybunalskim 2016r

Wyj^tkowe znaczenie prezentowanego projektu wyraza sie. w roznorodnym podejsciu i poszukiwaniu drog rozwi^zania w

tworczosci artystycznej. Takie mozliwosci stwarza proces dydaktyczny prowadzony w Szkole Filmowej w todzi na specjalnosci

Fotografia. Realizacja tego przedsie.wzie.cia przyczyni si^ do dalszej popularyzacji todzi jako miasta akademickiego,

przychylnego mtodym tworcom, ktorzy w przysztosci stan^ si^ ambasadorami miasta staraj^cego si^ o Expo 2022

ednoczesnie projekt jest wzorcem pozwalaja_cym zach^cic mtodych ludzi do studiowania w Szkole Filmowej, ktora obok

tradycyjnych dziedzin (rezyseria, sztuka operatorska) umozliwia poznawanie warsztatu i tajnikow tworczej fotografii.

O szczegolnym znaczeniu programu dydaktycznego i szansie jak$ daj^ studia w Szkole Filmowej swiadcz^ nagrody uzyskiwane

przez studentow i absolwentow w konkursach i festiwalach o zasi^gu krajowym i mi^dzynarodowym oraz liczne wystawy w

Polsce i Europie ( zat^cznik nr 1- wykaz nagrod i osi^gni^c).

:ele w realizacji zadania:

• upowszechnianie kultury- publikacja albumu w naktadzie 200 egz. (artystycznej wersji papierowej)

• spotkanie autorskie (promocja)

• prezentacja albumu w ramach festiwali fotograficznych, wystaw i konkursow (krajowych i zagranicznych)

• promocja mtodej polskie sztuki/fotografii zwiqzanej z todz5$

• promocja wizerunku Miasta todzi i zwi^zanych z nim artystow

• budowanie kompetencji odbiorcow kultury poprzez konteksty towarzyszqce publikacji wskazujqce na mozliwosc

wspotdziatania roznych grup spotecznych i odbiorczych.

• promocja mtodych, zdolnych todzkich artystow, w tym studentow i absolwentow todzkiej Szkoty Filmowej;

• zach^canie do studiowania w Szkole Filmowej w todzi na specjalnosci Fotografia,

• promocja dorobku artystycznego miasta;

• nawiqzywanie kontaktow uczelni z innymi osrodkami

• promocja dziatalnosci szkoty filmowej, w ktorej od 22 lat istnieje specjalnosc Fotografia, ktora na state wtopita sie_ w

profil ksztatcenia dotycza_cy obrazu.

• Uaktywnienie mtodych adeptow sztuki fotograficznej



Odbiorcy zadania:

ublikacja adresowana do wszystkich zainteresowanych fotografia., wspotczesna, sztuka,, archiwami i historic miasta todzi., w

ym takze odbiorcow zagranicznych zainteresowanych wspotczesn$ sztuk^/fotografia,.

Vliejsce realizacji zadania:

>iedziba Stowarzyszenie Absolwentow Przyjaciot PWSFTviT oraz siedziba partnerow projektu: Katedra Fotografii PWSFTviT i

iA/ydawnictwo PWSFTViT.

90-323 todz, ul. Targowa 61/63

Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego:

• wybor zdj^c do publikacji i merytoryczne opracowanie publikacji

• opracowanie tekstow

• ttumaczenie tekstow

• opracowanie graficzne i sktad

• przygotowanie e- booka

• druk publikacji

• dziatania promocyjne (inf. o publikacji na stronach branzowych, w portalach spotecznosciowych, na stronie szkoty w

newsletterze itp.)

• spotkanie autorskie (z pokazem slajdow)

Projekt be_dzie realizowany we wspotpracy z Katedra, Fotografii PWSFTViT oraz Wydawnictwem PWSFTviT. Patronat nad

projektem obje_ta Fundacja Archeologii Fotografii (m.in. zaktadaj^ca promocje, publikacji i organizacje. spotkania autorskiego).

W realizacje. zadania zaangazowani be_da_ mie,dzy innymi:

Prof, dr hab. Janusz Maria Tylman

Operator filmowy, wyktadowca sztuki filmowej i fotografii PWSFTviT w todzi, wieloletni Kierownik Katedry Fotografi

PWSFTviT w todzi (od 01 X 2013 r. Petnomocnik Rektora PWSFTviT d/s Rozwoju Uczelni), inicjator kilkudziesi^ciu wystaw

fotograficznych studentow i absolwentow Szkoty Filmowej w todzi mie^dzy innymi w Kolonii, w Brukseli, w Dusseldorfie, w

Bratystawie, w Kopenhadze oraz inicjator i wspotorganizator warsztatow i wystaw organizowanych w ramach I i II edycj

Mie^dzynarodowego Festiwalu Sztuki ,,Most, Die Brucke" w Stubicach i Frankfurcie n/Odra, w roku 2013 i 2014. Inicjato

wydawnictw fotograficznych PWSFTviT. organizator wystawy oraz wydawnictwa jubileuszowego ,,20 lat fotografii'

wspotfinansowanych przez NCK.

dr hab. Marek Szyryk prof. PWSFTviT

Kierownik Katedry Fotografii - od 01X 2013 r., artysta fotograf, autor wystaw: ,,Dotykaj^c stotu / Touching the table"

,,Wracam do raju", ,,todz Widoki Poza PamiQcia/', wspotorganizator wielu wystaw studentow Katedry Fotografii w kraju i z

granicaj ,,Assemblage" Kopenhaga," Future condition" Kolonia, ,,Dark Room" Fotofestiwal todz, wspotautor katalogow

fotograficznych Assemblage", ,,Most Die Brucke", ,,Czarna Materia", ,,Assambage", ,,Wracam do Raju".

dr Anna Maria Zarychta

Koordynator merytoryczny oraz opieka wydawnicza nad publikacjami. Cztonek stowarzyszenia AiP PWSFTviT. Doswiadczenie



diunkt na Wydziale Operatorskim i Realizacji TV PWSFTviT w todzi (Katedra Fotografii), absolwentka Uniwersytetu todzkiego

Wydziat Filologiczny); prowadzi zaj^cia m.in. z literatury powszechnej, komunikacji spotecznej, teorii kultury wizualnej oraz

eorii mediow. Od 2009 kierownik Wydawnictwa PWSFTviT, redaktorka licznych prac naukowych i artystycznych; autorka

ekstow z teorii literatury i mediow, kuratorka wystaw fotograficznych (Wystawa ,,Batkany/lmpresje" - Galeria Remedium

raz wspotkurator przy wystawie ,,#20leciefotografiipwsftvit" w Galerii Miejskiej w todzi), wspotpracuje z pismem "Images".

N latach 2009, 2013 petnia^ca rozne funkcje w programach kulturalnych i naukowych w ramach Norweskiego Instrumentu

inansowego, w programach RPO oraz w programach NCKu (m.in. koordynator projektow). W ostatnich latach publikacje

A/ydawnictwa PWSFTviT otrzymaty nagrody i wyroznienia m.in. w konkursach: Najpie_kniejsze Ksia_zki Roku 2013 i 2014

TWK, Konkurs na Najtrafniejsza. Szate. Edytorska. Ksia^zki Naukowej, Konkurs Ksi^zki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA

2015, Moscow International Foto Awards 2015, International Design Awards w Los Angeles 2014, Nagroda Dziennikarzy w

conkursie SWSW na najlepszy podr^cznik akademicki 2013, nagroda Stowarzyszenia Historykow Sztuki za najlepsza. prace, z

dziedziny historii sztuki i dyscyplin pokrewnych 2013. Opieka wydawnicza w latach 2014-2015 nad ponad 25 m.in.

nagrodzonymi co wymieniono powyzej, publikacjami naukowymi i artystycznymi.

dr Krzysztof Pijarski

Artysta postugujqcy sie. medium fotografii, Adiunkt w todzkiej Szkole Filmowej, historyk sztuki, ttumacz. Obronit prace,

doktorska. o pismach i mysli Michaela Frieda, modernizmie i fotografii, zatytutowana. ,,Archeologia modernizmu". Jako artyste,

- zajmuja, go przede wszystkim losy obrazow i obiektow w (po)nowoczesnym swiecie - tworzy wizualne archeologie muzeow,

archiwow, krajobrazow, przestrzeni miejskich i innych ,,maszynerii reprezentacji". W roku 2010 naktadem Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego ukazata sie, antologia tekstow Allana Sekuli w jego przektadzie. Redaktor tomu Archiwum jako

projekt (2011) oraz autor ksi^zki (Po)Nowoczesne losy obrazow. Allan Sekula / Thomas Struth (Warszawa 2013) oraz licznych

artykutow w czasopismach naukowych. Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Wtasnie zamkn^t swoja.

wystawQ w C/O Berlin. Redaktor "Widoku".

ustyna Bugajczyk,

urodzona w 1989 roku w Radomsku, w 2011 ukonczyta studia pierwszego stopnia na kierunku grafika warsztatowa, aktualnie

.tudentka trzeciego roku Pahstwowej Wyzszej Szkoty Filmowej w todzi na kierunku Fotografia.

Wystawy:

2012 - udziat w wystawie XXXVI Konfrontacji Fotograficznych w Gorzowie Wielkopolskim

2012 - wystawa Pierwszy Start w Muzeum Kinematografii w todzi

2013 - wystawa Wracam do Raju w ramach Fotofestiwalu w todzi

2013-wystawa Wracam do Raju w ramach Biatystok Interphoto

2013 - wystawa #20latfotografiipwsftvit

2013 - publikacja - album #20latfotografiipwsftvit

2014 - publikacja - IX edycja kalendarza TOWN Z MIASTA tODZI 2014

2014 - wystawa TOWN Z MIASTA tODZI w Galerii tTF i. Eugeniusza Hanemana w todzi

2014 - wystawa indywidualna "Wiem kim jestes, gdy nikt nie patrzy" w Galerii OffPiotrkowska

2015 - wystawa indywidualna ,,Wiem kim jestes, gdy nikt nie patrzy" w Galerii Pauza w Krakowie

2015 - wystawa indywidualna ,,Helotyzm, czyli przestrzeh zawtaszczona" w Galerii Wschodniej w todzi

2015 - finalistka Biennale Sztuki Mtodych "Rybie Oko - wystawa w Centrum Aktywnosci Tworczej w Ustce "



2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

Promocja Szkoty Filmowej w todzi oraz zach^canie do studiowania w todzi, w tym na specjalnosci Fotografia

Promocja mtodych zdolnych studentow i absolwentow Szkoty Filmowej

Promocja miasta

Rozpropagowanie pozytywnych informacji o Miescie wsrod uczestnikow wystawy;

Realizacja ,,Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki todz na lata 2010-2016";

Promocja dziedzictwa fotograficznego todzi

promocja ;/mtodej" polskiej fotografii artystycznej, ktorej silne korzenie wywodza_ S'IQ ze Szkoty Filmowej w todzi

poprzez organizacjQ wystawy fotograficznej

rozszerzenie informacji o polskiej i todzkiej sztuce na arenie europejskiej;

tworzenie (kontynuacja) mi^dzynarodowej przestrzeni do dyskusji na temat fotografii;

promowanie nowych drog poszukiwah w medium fotografii

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

lp.

1

2

3

4

5

6

7

Rodzaj kosztu

Wynagrodzenie ttumacza

Opracowanie projektu graficznego i sktad

Opracowanie e- booka

Obstuga administracyjna

Druk- 200 egz. x 30 zt

Obstuga wydawnicza i drukarska ( 3 os. x 1000 zt)

Promocja wydawnictwa ( spotkania autorskie,
prezentacja w trakcie eventow fotograficznych)

Koszty ogotem;

Koszt catkowity

|i|! •; w 1 ;:;::fi

800

1600

600

800

6000

3000

1500

14300

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3*

800

1600

600

800

5000

0

0

8800

do poniesienia
ze 3rodk6w

finansowych

wtasnych, sVodkow
pochodzqcych z
innych zrodet,

wktadu osobowego
lub rzeczowego4)

0

0

0

0

1000

3000

1500

5500

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne be^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobioraniG*/niepobieranie* swiadczeh pieni^znych od adresatow zadania;

3)

4 )
Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.



3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sa. zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

4) oferent*/ofGronci* sktadajqcy niniejszq oferte, nie zaiega (-jaJVzalogQ (Jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzari
podatl<pwych;

5) oferent*/oforenci* sktadajqcy niniejszq oferte, nie zaiega (-jaj*/zaloga (jq)* z optacaniem naleznosci z tytulu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne.

~

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktadania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta)

Zatacznik:

Data

:znik:
1. Wykaz nagrod i wyroznieh studentow Fotografii
2. Wyciqg z KRS
3. Statut stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTOW
i PRZYJACIOt PWSFTn l wtodzi
ul. Targowa 61/63 90-323 Lodz
Regon: 100018340 NIP 7282563981


