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Śladami Polskiej Terpsychory. Gwiazdy Polskiego Baletu. 

 

Projekt Fundacji „ Terpsychora“ o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym 

skierowany do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców: profesjonalistów i 

amatorów. 

Zasadniczym celem projektu jest popularyzacja polskiej sztuki tańca, baletu i 

choreografii, inicjowanie przedsięwzięć kultywujących tradycję oraz przywracających 

pamięć o najwybitniejszych dziełach choreograficznych, ich twórcach i 

wykonawcach.  

Ważnym elementem projektu są cyklicznie organizowane  spotkania z  

artystami polskiej sceny baletowej- „ Gwiazdy Polskiego Baletu“.  

 

Cele projektu „ Śladami Polskiej Terpsychory“: 

 

- popularyzacja polskiej sztuki tańca, baletu i choreografii 

- kultywowanie tradycji; troska o przywrócenie pamięci o artystach polskiej 

sceny baletowej i teatru tańca oraz ich dokonaniach 

- dokumentowanie osiągnięć i utrwalanie pamięci o dokonaniach 

współczesnych twórców i wykonawców 

- dostarczanie wszechstronnej wiedzy z historii polskiej sztuki tańca 

- dokumentowanie osiągnięć i utrwalanie pamięci o polskich tancerzach i 

choreografach występujących za granicą, w tym artystach pochodzenia 

polskiego 

- inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony 

zabytków i opieki nad grobami polskich artystów baletu 

- zwiększanie dostępu do informacji 

- inicjowanie przedsięwzięć pobudzających do krytycznego dyskursu, wymiany 

poglądów i doświadczeń 

- zwrócenie uwagi na problemy dotykające środowisko tancerzy i choreografów 

- integracja środowisk i osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach 

- poszerzanie grona odbiorców sztuki tańca, baletu i choreografii 
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Projekt realizuje swoje cele przez: 

 

- organizację spotkań „ Gwiazdy Polskiego Baletu“ 

- wywiady z artystami; dokumentację ich wypowiedzi 

- organizację wykładów, seminariów i paneli dyskusyjnych 

- publikacje w formie internetowej i papierowej 

- organizację wystaw 

- rejestrację i archiwizowanie organizowanych przez Fundację wydarzeń  

 

---------------------- 

Gwiazdy Polskiego Baletu 

 

Cykliczne spotkania z wybitnymi artystami polskiej sceny baletowej organizowane w 

ramach projektu Fundacji „ Terpsychora“- „ Śladami Polskiej Terpsychory“, 

popularyzujące polską sztukę baletową, przywracające pamięć o artystach polskiej 

sceny baletowej i ich osiągnięciach, a także dokumentujące dokonania współczesnych 

twórców i wykonawców. 

„ Gwiazdy Polskiego Baletu“ to także okazja do bezpośredniej rozmowy z artystami, 

zadania im pytań, pogłębienia swojej wiedzy, wymiany poglądów i dyskusji w gronie 

osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach.  

Celem projektu jest również poszerzanie grona odbiorców sztuki tańca, baletu i 

choreografii i zwrócenie uwagi na problemy dotykające środowisko tancerzy i 

choreografów.  

Wszystkie spotkania rejestrowane są na płytach dvd. Wykonywana jest również 

dokumentacja fotograficzna. 
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Fundacja „ Terpsychora“ 

KRS: 0000488850 

regon: 147005064, nip: 5213662325 

www.terpsychora.edu.pl 

 

Kontakt: 

Joanna Brych 

Prezes Zarządu Fundacji „ Terpsychora“ 

asiabrych@terpsychora.edu.pl 

tel. 602 292 277 
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