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Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

3.Rodzaj zadania kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziedzictwa narodowego 
publicznego 11 

4. Tytut zadania publicznego " Malarstwo lozefa Panfila" - wydanie albumu 

Is, Termin realizacji zadania Data rozpocz~cia 01.05 ,(20 17 r' Data zakonczenia 15.07.2017 
publicznego 21 
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II. Dane oferenta(-tow) 

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru SCldowego lub innej ewidencji, adres 

siedziby oraz adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby) 

Nazwa : Fundacja Arteriae, Numer Krs : 0000306328, Kod pocztowy: 90-261, Miejscowose : lodi, Ulica : Jaracza 

19, 

2. Inne dodatkowe dane 
kontaktowe, w tym dane osob Imi~ i nazwisko Adres Email: 
upowaznionych do sktadania Tel -
wyjasnien dotYCZClcych oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej. numer faksu, adres strony 
internetowej) 

Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, 

miejsca jego rea lizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu 

osobowego lub rzeczowego 

Celem zadania publicznego jest wydanie albumu malarstwa Jozefa Panfila, towarzyszqcego wystawie tego 

artysty. 

-

Wst~pny termin ekspozycji to 7-28 wrzesnia br , bye moie wystawa zostanie przedlu iona do poczqtku 

paidziernika, nie ma wi~c jeszcze tytulu wystawy, wiadomo natomiast ie b~dzie objemowala ona ok. 70 prac 

r6znych formatow reprezentuJclcych w~zystkie najbardziej charakterystycz ne wqtki i cyk le obecne w malarstwie 

artysty od lat 80. po wspolczesnosc - od wczesnych portretow m~skich, przez kilka najbardziej 

charakterystycznych martwych natur po pejzaie: ze Smardzewic w tym nastrojowe widoki wn~trz sakralnych, 

pejzai polski z motywarni architck tury, czysty pej zai, nokturny, mariny. pejzaie poludniowe, tak ie z motywem 

zamkni~tych drzwi po najnowsze zimowe pejzaie z rodzinnych stron artysty. Dopelnieniern b~dCj szkicowniki 

pokazuj'l ce proces tworczy, zwlaszcza kadrowanie motyw6w. B~dzi e to czwarta wystawa Jozefa Panfila w lodzi, 

miescie w ktorym artysta skonczylliceum pla styczne i PWSS P, gdzie nauczyl si~ dyscypliny warsztatowej i 

dbalo~ci 0 kompozycj~ obrazu a na st~pn ie poszedl wlasnCj drogq tw6rczq wypracowujCjc rozpoznawalny i ccniony 

styl, z jedncj strony nawiqzujqcy do najlepszych osiqgni~c polskiej szkoly pejzaiu przefiltrowanych przez wielkq 

kolorystycznCj wrailiwo~e i kultur~ malarskq autora badajijcego niu saa nse otaczajijcej go rzeczywi sto~ci przez 
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pryzmat detalu, koloru i waloru. Takie malarstwo rzadko jest pokazywane w todzi a w tym roku dobrq ku temu 
okazjq jest 110. rocznica smierci Jana Stanistawskiego (1860-1907) - mistrza matych form pejzaiowych, w kt6rych 
tak doskonale odnalazt si~ i J6zef Panfil. 

Katalog ma bye dopowiedzeniem ekspozycji a zarazem pewnym przeglqdem najwainiejszych temat6w i cykli w 
tw6rczoSci artysty. W zaleinosci od funduszy obejmowae powinien ok. 60 reprodukcli prac, biogram artysty oraz 
dwa teksty problemowe dotyczqce jego sztuki: ir6del inspiracji, warsztatu, spotecznego oddziatywania. Album 
b~dzie w dw6ch wersjach j~zykowych : polskiej i angielskiej 
Planowany naktad publikacji: 500 szt. Powyisze wydawnictwo b~dzie wspaniatym dopetnieniem wystawy oraz 
promocjq naszego miasta . Liczye b~dzie ok. 100 stron. B~dzie miee nadany nr ISBN. 
B~dzie dystrybuowany w Muzeum podczas trwania wystawy, za symboliczne 10 zt. B~dzie r6wniei wystany do 
wszystkich instytucji publicznych, zwiqzanych ze sztukq ( ok. 200 szt) Odbiorcami projektu b~dq gt6wnie 
mieszkancy todzi i okolic: uczniowie, seniorzy, studenci i ludzie w wieku produkcyjnym. Moiemy takie zatoiyc 
odbiorc6w przypadkowych, kt6rzy odwiedzq t6di lub b~dq w niej " przejazdem". 

1 )Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadarl okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 
wolontariacie. 

2)Termin realizacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dni. 

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego 

500 sztuk wydanego albumu 
promocja todzi i PWSSP 
prezentacja lokalnego dorobku J6zefa Panfila 
piel~gnowanie i rozw6j lokalnej tradycji kulturowej 
wzbogacenie oferty kulturalnej todzi 
promocja lokalnego artysty zwiqzanego z todziq 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu Koszt catkowity do poniesienia do poniesienia 
(zl) z wnioskowanej ze srodk6w 

dotacji3
) finansowych 

(zl) wlasnych, srodk6w 
pochodzitcych 
I Innych ir6del, 

wkladu osobowego 
lub rzeczowego4

) 

(lI) 

przygotowanie zdj~c obraz6w do albumu 1700 0 1700 

projekt katalogu ~800 0 2800 
przygotowanie merytoryczne katalogu ~OOO ~ ~OOO 
druk katalogu 12000 10000 ~OOO 

koszty og6lem: 18500 10000 ~500 

Oswiadczam(y). ie: 
1) proponowane zadanie publi czne b~dzie realizowane wyl~ cz ni e w zakresie dziala lnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej ofcrty przcwidujemy pobieran ie" /niepobicrdl11c* swiadczerl pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqc_nikach infarmacjc s~ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
4) oferent' /of~~lTCl· sklildajqcy niniejszq ofert~ nie zalegil (jij)';UlegaOiJ)' z oplacaniem naleinosci z tytulu zobowiqzarl 

podatkowych; 
5) oferent'/{)ferentr sklJdJjqcy ninicjszi) ofert~ nie z,llcga(j ~)'/zillega (jq)' z oplacan iem naleinosci I tytulu skladek na 

Ubelpieczenia spolecznc. 



·· ········ rJ ·"i.i"j" ·;·"iT:.j:.···· ·· ·····/I;.!·j·!i ·,;- :/·(o.r -:, 
.. p.r0fe~di~"· ···· ·~····~ 

Renatd~~~ upowainloneJ lub 
p6~powainlonych do 

skladanla o~wladczer\ woll w Imlenlu 
oferenta) 

Za1ilcznlk: 

90 
" '. 42 .. ' 

' : ... 7-~T '~RIAE 

_:J 19 
.!. 25:' 57 68 

,:r<:c,: " ':;w~3658 

Data .. M?.::.Q.~ .. :.U!.1.t ............... .. . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S'ldowym - potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopia 

aktualnego wyci'lgu z innego rejestru lub ewidencji. 

3)Wartosc koszt6w og61em do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10000 zl. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


