
 

 
 

 

 

                      SAMORZĄDOWY 

MECENAS  

POLSKIEJ SZTUKI 

zaproszenie do udziału w: 

KULTURALNA PREZENTACJA REGIONU 

 

Fundacja Ludzi Sztuki Mushchelka w Warszawie zaprasza do prezentacji 

dorobku kulturalnego Państwa Regionu/Powiatu/Miasta/Gminy  

w niepowtarzalnym i niezwykłym wydarzeniu – Polskim Festiwalu Sztuki Orzeł 

2018 , który odbędzie się w prestiżowym Centrum EXPO XXI  w sobotę 

 i niedzielę, 10 i 11 listopada 2018 roku. Na ponad 5500  metrów kwadratowych 

zaprezentuje się blisko 200 artystów z całej Polski w czterech kategoriach: 

dźwięk, słowo, ruch i obraz. Prezentacje odbędą się na ponad 800-metrowej 

multimedialnej scenie, w specjalnie wybudowanej galerii sztuki, w salach 

spotkań panelowych. Przez dwa dni trwać będą występy muzyczne, taneczne i 

wokalne, prezentacje poezji i prozy, projekcje filmowe, pokazy malarstwa i 

rzeźby. W panelach poruszone zostaną tematy przestrzegania prawa 

autorskiego, marketingu oraz fundraisingu kultury i sztuki, pozyskiwania 

funduszy  na rozwój i promocję sztuki ze środków zewnętrznych.  

Całość prezentacji łączy jedno podstawowe hasło: Polska. Poprzez 

projekt chcemy promować polskich artystów, dorobek polskiej kultury, polską 

tradycję, jednocześnie otwierając się na nowe nurty w polskiej sztuce. Co warte 

jest podkreślenie – wszystkie utwory zaprezentowane podczas Festiwalu 

wykonane zostaną w naszym języku ojczystym. 

Polski Festiwal Sztuki Orzeł 2018 poprowadzą znani i lubiani prezenterzy. 

Pierwszy dzień prezentacji Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2018 zakończy 

Warszawa 

10 -  11 listopada 2018 r. 

Centrum EXPO XXI 

 



 

 
 

koncert gwiazdy, a drugi – finałowa Gala Wieczoru połączona z rozdaniem 

nagród i koncertem polskiej mega gwiazdy  

 

Do udziału w Polskim Festiwalu Sztuki Orzeł 2018 zaprosiliśmy blisko  

100 artystów z całej Polski, którzy przejdą przez festiwalowe preselekcje Rady 

Programowej, a następnie zostaną ocenieni przez fachowe jury. Finaliści 

otrzymają atrakcyjne nagrody - kontrakty płytowe, wydawnicze oraz pakiety 

promocyjne.  

Liczymy na ponad 10 000 festiwalowych widzów, blisko 3000 

kolejnych otrzyma od nas specjalne zaproszenia do udziału w koncertach 

gwiazd i Gali Festiwalu. Ponad 200 specjalnych Gości zaprosimy na 

uroczystą kolację po koncercie galowym.  

Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie KULTURALNA 

PREZENTACJA REGIONÓW, do wzięcia w której Państwa zapraszamy. 

Przedstawiamy Państwu możliwość prezentacji Waszych Artystów, Waszych 

Wydarzeń czy też Waszych Inicjatyw Kulturalnych w samym sercu stolicy Polski. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji scenę, galerię sztuki, miejsca do projekcji 

filmowych i innych wystąpień artystycznych. Oddajemy miejsce do prezentacji 

Waszego Dorobku, Tradycji i Współczesności. Do prezentacji zespołów, solistów, 

pisarzy, poetów, tancerzy, malarzy, rzeźbiarzy, ale także osób, które w sposób 

niezawodny i znaczący wspierają Waszą lokalną oraz regionalną Kulturę i Sztukę, 

dbają o dziedzictwo narodowe Waszych okolic. 

W trakcie Gali - wieńczącej Polski Festiwal Sztuki Orzeł 2018 – wyróżnimy 

statuetką Orła samorządy oraz Ich przedstawicieli, które w sposób szczególny 

troszczą się o polskość, kultywują tradycje narodowe, promują talenty i 

wspierają najzdolniejszych. W kategoriach: Region, Powiat, Miasto, Gmina 

nagrodzimy mianem SAMORZĄDOWY MECENAS POLSKIEJ SZTUKI. 
Co najważniejsze - to zaszczytne Miano zostanie przyznane przez jury składające 

się z samych Artystów – Ludzi Sztuki.  



 

 
 

 

WARUNKI PREZENTACJI 
REGIONU / POWIATU / MIASTA / GMINY 

w trakcie 

POLSKIEGO FESTIWALU SZTUKI ORZEŁ 2018 
Warszawa 10 -11.11.2018 r. 

 

Polski Festiwal Sztuki Orzeł 2018 to doskonała okazja do 
zaprezentowania tego, co macie Państwo najcenniejszego w swoim Małych 
Ojczyznach – Twórców Kultury i Sztuki wraz z ich dziełami. Prezentacji na 
profesjonalnej scenie i w galerii sztuki dla tysięcy mieszkańców Warszawy, Ich 
rodzin, oraz wszystkich Polaków. 

Fundacja Ludzi Sztuki Mushchelka w Warszawie daje Państwu możliwość 
zaprezentowania Waszych twórców, artystów, muzyków, tancerzy, plastyków, 
rzeźbiarzy, fotografów, literatów, poetów etc. na największej tego typu imprezie 
w Polsce – w trakcie Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2018. 
Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalną scenę z całą obsługą, galerię 
sztuki, sale do spotkań i paneli. Państwa prezentacja odbyłaby się po hasłem 
„Kulturalna Prezentacja ….” (wraz z nazwą regionu / powiatu / miasta lub gminy). 

 W zależności od zgłoszenia wykonawców – proponujemy Państwu 
prezentację w pierwszym lub drugim dniu Festiwalu (szczegóły do 
uzgodnienia). Przykładowo - mógłby to być występ sceniczny, a dodatkowo 
Państwa artyści plastycy mogliby zaprezentować swoje obrazy czy fotogramy w 
naszej Galerii. 

Fundacja – jako Organizator Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2018 – 
zapewnia czas, miejsce i obsługę techniczną Państwa prezentacji. Nie 
pokrywamy kosztów przyjazdu na Festiwal, ewentualnych noclegów czy 
należnych diet. 

 

SAMORZĄDOWY MECENAS 
POLSKIEJ SZTUKI 2018 

 

Konkursem „Samorządowy Mecenas Polskiej Sztuki”, Ludzie Sztuki chcą 
wyróżnić i uhonorować te z polskich Samorządów, które w sposób szczególny 
dbają o rozwój i promocję polskiej kultury i sztuki w swych Małych Ojczyznach. 
W ten sposób chcemy podziękować także za wkład w podtrzymywanie i 



 

 
 

kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych. Poprzez coroczne 
nadawanie zaszczytnego Tytułu „Samorządowy Mecenas Polskiej Sztuki” chcemy 
podkreślić, jak ważne miejsce przynależy samorządom w kreowaniu dobrych 
praktyk, szukaniu rozwiązań i organizacji wartościowych zjawisk kulturalnych. 
Poprzez sam Konkurs, jak i promocję jego laureatów, Ludzie Sztuki chcą pokazać 
co jest ważne dla polskiej kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wskazać, że 
wielkie rzeczy często nie muszą powstawać w salonach koncertowych, ale także 
w domach kultury, bezpośrednio wśród lokalnej społeczności.  

 
Tytuł „Samorządowy Mecenas Polskiej Sztuki” jest nagrodą dla Regionu 

/ Powiatu / Miasta czy też Gminy, władz samorządowych, ale przede wszystkim 
dla Społeczności, dla Twórców i Artystów. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Samorządowy Mecenas Polskiej 
Sztuki” – wystarczy przesłać do nas wypełnioną kartę rejestracyjną i wnieść 
opłatę rejestracyjną. W drugim etapie prześlemy do Państwa ankietę 
weryfikacyjną, na podstawie której Rada Programowa Konkursu przeprowadzi 
weryfikację i wybierze laureatów. 
 
 
Uhonorowanie laureatów - przedstawiciele samorządów odbędzie się w 
niedzielę, 11 listopada 2018 r., na scenie głównej, podczas uroczystej 
wieczornej Gali Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2018 w Warszawie. 

 

 

 

   

 


