
Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej  
zaprasza 

do Salonu Aktorki 
 na wykłady poświęcone Jej życiu i twórczości 
 

 

Fundacja dla Modrzejewskiej jest inicjatywą osób przekonanych, że obowiązkiem jest utrwalanie 

pamięci o wielkich Artystach, którzy odeszli, a ich życie i sztuka stanowią istotną część narodowego 

dziedzictwa i dają wzory postaw obywatelskich. Jest to zgodne z wolą Artystki, która na pożegnalnym 

przedstawieniu Metropolitan Opera House powiedziała: 

Koniec końców to nie aplauz jest największą nagrodą dla aktora. Jest nią świadomość, że będzie żył w 

sercu i pamięci widzów. 

 

Fundacja, powołana w 2010 roku, posiada siedzibę przy ul. Siennej 5 w Krakowie, gdzie mieści się 

również Salon. Obszarem działalności organizacji jest inicjowanie i przeprowadzanie przedsięwzięć 

kulturalnych związanych z życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej, realizowanie projektów 

badawczych, oświatowych i wydawniczych dotyczących tak samej Artystki, jak i epoki w której żyła i 

sztuki, którą się zajmowała. 

Fundacja dysponuje oryginalnymi pamiątkami związanymi z Aktorką, które prezentowane w Salonie, 

tworzą niewielkie muzeum Jej poświęcone, organizuje i przeprowadza inicjatywy, mające na celu 

promocję młodych, nieznanych artystów, muzyków, plastyków, poetów, współuczestniczy w pracach 

badawczych, dokumentujących Jej działalność.  

Salon Heleny Modrzejewskiej to wspólna inicjatywa Pracowni Badań nad Życiem i Twórczością Heleny 

Modrzejewskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji dla Modrzejewskiej.  

Salon ma nawiązywać do tradycji spotkań salonowych z jej epoki, na których spotykały się elity  

artystyczne  i intelektualne. Podobnie, jak wówczas, także i tutaj prezentowane będą, w kameralnych 

warunkach, koncerty, spektakle poetyckie, wystawy, a także odczyty wprowadzające do rozmów o 

Modrzejewskiej i jej epoce, jej Przyjaciołach i Admiratorach, jak m.in. Adam Asnyk, Kornel Ujejski, 

Adam Chmielowski, Henryk Sienkiewicz, Józef Chełmoński, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław 

Witkiewicz, Stanisław Wyspiański, Karol Estreicher, bracia de Reszke, a także Oskar Wilde, Henry W. 

Longfellow, Edwin Booth, Henry Irving; wreszcie Rywalkach w aktorskiej sztuce: Sarah Bernhard, 

Eleonora Duse, Ellen Terry, Mary Anderson.  

Zapraszamy do uczestnictwa, gdyż potrzebna jest nam ta pamięć o Artystce, która pisała do przyjaciółki 

"Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może, o Aktorce, która za najpierwszy warunek swej sztuki uznawała 

"duszę", o Polce, której nawet po śmierci carski ukaz nie dozwolił wrócić do Warszawy, o dziewczynie, 

kobiecie i matce, która wiele doznała "długą drogę przybyła, bieg ukończyła, wiary ustrzegła", o Muzie i 

Mecenasie młodych artystów, o Sponsorce wielu dzieł charytatywnych w Polsce i w Ameryce. 

Spotkania w Salonie prowadzić będą Panie: dr Alicja Kędziora - dla grup uczestników dorosłych i 

Michalina Lubaszewska - dla młodzieży szkolnej oraz prof. dr hab. Emil Orzechowski. Terminy i tematy 

do ustalenia przez 

 



mailowy kontakt z info@modjeskafoundation.org 

 

Tematy dla Studentów, Maturzystów i Turystów: 

1. "Szalony, kto nie chce wyżej jeżeli może" – zarządzanie własną karierą 

2. "Długą drogę przebyła, bieg ukończyła, wiary ustrzegła" - odnajdywanie wartości przez sztukę 

3. Modrzejewskiej porachunki z zaborcami 

4. Modrzejewska jako Sponsor, Mecenas, Protektor 

5. Poeci o Modrzejewskiej - Modrzejewska i poezja (polskie, amerykańskie i angielskie wiersze ku jej 

czci; dobór przez aktorkę wierszy na wieczory dobroczynne i deklamacje salonowe) 

 


