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W tym miejscu prezentujemy organizacje pozarzadowe i przedsiebiorstwa ekonomii spotecznej, a takze przyktady in-
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westycji finansowych w wartosciowe projekty spoteczne. Serdecznie zapraszamy do wspotpracy instytucje z Muranowa
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i okolic: stowarzyszenia, fundacje, spotdzielnie, instytucje kulturafne i edukacyjne. B^dzie nam mito, jesii zechca Pari-
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2012 roku. Zachecamy i zapraszamy do wspotpracy. Wie.cej informacji na www.gm.muranow.waw.pl

stwo wspottworzyc t$ kolumne. Zwienczeniem akcji ,,Policzmy si^... Spotkajmy sie.!" b^dzie impreza pfenerowa iatem

1A-

Fimdacja Archeologia Fotografii
Dominika Szczawinska: Fundacja Archeologia Fotografii powstala w 2008
roku. Wjakich okolicznosciach?

fotografach, tak by mogli z nich korzystac studenci, badacze, artysci.
Fotografia to nowy jQzyk wspolcze-

Karolina Lewandowska: Byly dwa
impulsy. Pierwszy to rozmowy z Je-

snego swiata. Wazne jest wie. c upowszechnianie wiedzy o jej historii.
Wypracowalismy metody na prze-

rzym Lewczyhskim - czofowym polskim fotografem, wlascicielem niezwyktego archiwum fotograficznego, tworca teorii ,,archeologii fotografii", patronem Fundacji. To wtedy mdj maz _Rafal Lewandowski zaproponowal zalozenie fundacji chroniacej spuscizne; po fotografach.
W tym samym czasie robilam akurat kwerendy do wystawy w ZachQcie ,,Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku". Pomagaly mi Karolina Puchala-Rojek i Anna Duriczyk. Miah/smy duzy problem z dostQpem do archiwow, zauwazyhysmy tez, ze czesto nie sa one otoczone nalezyta opieka. Postanowiiisray
zajac sie; archiwami fotograficznymi polskich artystow. Spuscizna po
wielu waznych tworcach znajduje
SIQ czQsto u osob prywatnych, ktorym brakuje czasu, funduszy i oparcia merytorycznego, by profesjonalnie zaj^c si? zbiorami. Takie archiwum, czQsto o ogromnym potencjale, nie jest dost^pne dla badaczy, artystow i szerszej publicznosci, a co
gorsza, przechowywane w zlych warunkach, niszczeje. Nierzadko, gdy
wkraczamy do akcji, to jest ostatnia
chwila na uratowanie wielu bezcennych materialow.
Jakie wartosci przyswiecaja waszej
instytucji?
Naszym celem jest ochrona i upublicznianie archiwow po polskich

chowywanie i inwentaryzacj^ zbiorow prywatnych, ktore nie odbiegaja od standardow muzealnych
(brakuje nam tylko chlodnych magazynow). Chcemy dzielic si? swoja wiedza zarowno z osobami prywatnymi posiadajacymi niewielkie zbiory fotografn rodzinnej, jak
i wi^kszymi instytucjami, ktore takich informacji potrzebuja. Organizujemy wystawy, warsztaty. Poprzez fotografi? zamierzamy aktywizowac lokalne spolecznosci i pro-

pobawic. Tym razem towarzyszyc
nam b^dq takze: Centrum Kulturyjidysz, Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci,
Wydawnictwo Czarne, Gazeta Muranowska. Centrum Karmelicka,
Spoieczne LO nr 7 im. B. Geremka,
Spoleczne Gimnazjum nr 55.

archiwizacji, korzystamy z dotacji ministerialnych, samorzadowych i
czasem zagranicznych, otrzymujemy darowizny nawiazujemy wspol-

staw, dzialah w przestrzeni pubhcznej i publikacji prac artystow zashizonych dla polskiej fotografii, Staramy si? przyblizac nasze dziedzictwo poprzez zestawienie archiwum
znanego fotografa lub ciekawego
zbioru z pracami wspolczesnego
artysty. Do tej pory prezentowalismy archiwa m.in. Zofii Chom^towskiej, Zofii Rydet, Jerzego Lewczyhskiego. Od 1 czerwca zapraszamy
na wystawe. Romana Kobendzy i
Basi Sokolowskiej (fotografie dokumentujace rozne gatunki roslm
z Ogrodu Botanicznego oraz rysunki i cyjanotypie z niotywem rosliii).

prace sponsorskie, sprzedajemy fotografie i reprinty udzielamy licencji na druk fotografii.

Jesienia 2011 roku w Domu Spotkaii z Historia miafa miejsce wystawa Kronikarki. Pokazalismy

Z czego fundacja si^ utrzymuje?
Prowadzirny szkolenia z zakresu

wadzic dialog miedzypokoleniowy.
Z jakinii problemami zniagacie si^
na co dzien?
Podstawowy problem to znalezc
fundusze na dzialalnosc statutowa.
Przede wszystkim dzialalnosc zwiazana z opracowaniem i digitalizacja
archiwow, ktore wymagajq stabilnego budzetu.
Druga kwestia^ jest to, jak przyciagnac okolicznych mieszkahcow. Od
niedawna nasza siedziba znajduje
si^ przy Skwerze Tekli Badarzewskiej na ul. Andersa 13. Razem 2
Galeria Starter, Fundacja Promocji
Sztuki Wspolczesnej i Stacja Muranow organizujemy ,,Soboty u Tekli"
- co miesiac oprowadzamy po wystawach, 23 czerwca zapraszamy
na przedwakacyjny piknik rodzinny. Chcemy zapoznac mieszkahcow
z nasza dzialalnoscia i wspohiie si^

A z czego jestescie dumni?
W latach 2010-2011 fundacja prowadzila
projekt
,,Fotorejestr"
- stworzylismy portal internetowy ze spisem kolekcji fotograficznych znajdujacych si^ w 70 warszawskJch instytucjach i zbiorach
prywatnych.
Zorganizowalismy
tez konferencj^ poswi^cona archiwom fotograflcznyni. Projekt realizowalismy we wspolpracy z Domem Spotkaii z Historia oraz Narodo^vym Archiwum Cyfrowym. Waznym elementem byhy comiesi^czne konsultacje pod haslem ,,Odkurzamy domowe archiwa", podczas
ktorych mieszkahcy Warszawy mogli porozmawiac o rodzmnych zbiorach fotografii i dowiedziec sie, jak
o nie zadbac.
Od 2011 roku zaangazowalismy siQ
w projekt Zywe Archiwa - cykl wy-

male znane fotografie Zofii ChoniQtowskiej i Marii Chrzaszczowej,
ktore w 1945 roku dokumentowary ruiny Warszawy i odradzajace siQ
zycie miasta. Wystawie towarzyszyl album Kronikarki. Zofia Chometowska i Maria Chrzaszczowa
nominowany do tytuhi najlepszej
ksiazki roku w plebiscycie Programu III Polskiego Radia. W pazdzierniku 2011 roku, w rarnach Programu Polskiej Prezydencji w Unh" Europejskiej, odbyla SIQ wystawa w
Mirisku pt. Zofia ChomQtowska.
Mie.dzy Kadrami. Fotografie z Lat
1925-1945, odkrywajaca nieznane fotografie Polesia z okresu dwudziestolecia mie.dzywojennego. Towarzyszyl jej przepi^kny album Polesie. Od korica czerwca
b^dzie mozna ogladac w DSH.
j: www.archeologiafotografli.pl
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