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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY to narodowa 

instytucja kultury od 25 lat prowadząca działalność 

naukowo-badawczą oraz wypełniająca misję dyplomacji 

publicznej poprzez dialog międzynarodowy. Projekty MCK 

koncentrują się wokół fenomenu dziedzictwa kulturowego.

Od 1991 roku projekty MCK koncentrują się wokół 

fenomenu dziedzictwa kulturowego. Przez ten czas  

w Galerii MCK odbyło się blisko 150 wystaw prezentujących 

sztukę niemal wszystkich krajów europejskich, a także  

m.in. USA, Kanady, Izraela czy Japonii. 

Przygotowywane przez MCK wystawy przybliżają 

najistotniejsze zjawiska ze świata sztuki i architektury, 

ze szczególnym naciskiem na XIX i XX wiek. Wystawom 

towarzyszą spotkania, wykłady, seminaria i pokazy. 

Organizujemy warsztaty artystyczne dla dzieci, specjalne 

programy edukacyjne dla szkół, a także spotkania dla 

seniorów. Docieramy do różnych grup wiekowych, osób 

z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. 

W przystępny sposób tłumaczymy zawiłości kultury, 

przekonujemy, że kontakt ze sztuką może być łatwy, 

przyjemny i inspirujący. 
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Dlaczego warto się zaangażować?

Międzynarodowe Centrum Kultury wykorzystuje 

różnorodne narzędzia komunikacyjne, promocyjne 

i reklamowe, dzięki którym skutecznie dociera do szerokich 

grup odbiorców. 

W zależności od zaangażowania finansowego lub 

rzeczowego, Sponsorowi zapewniana jest adekwatna 

obecność w kampaniach promujących projekty MCK. 

Dla Firmy rozważającej możliwość współpracy 

przygotowywany jest zestaw indywidualnych świadczeń 

i korzyści sponsorskich, tak by spełnione zostały 

zamierzone cele biznesowe, marketingowe i CSR Firmy. 

Każdego roku Międzynarodowe Centrum Kultury jest objęte 

patronatem medialnym stacji telewizyjnych i radiowych oraz 

tytułów prasowych. W 20156 roku patronat nad działaniami 

MCK objęły m.in.: TVP Kraków, Radio Kraków Małopolska, 

„Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Karnet”. 

Ponadto stale współpracujemy z: Programem 1, Programem 

2 i Programem 3 Polskiego Radia, Polską Agencją Prasową  

i TVP Kultura. 

Tytuł Sponsora MCK daje możliwość zaistnienia 

w widocznej i skutecznej kampanii wizerunkowej. 

Zapraszamy do współpracy stałej lub przy wybranych 

pozycjach programu.

Proponujemy następujące świadczenia:

prezentację logo Sponsora w wydawnictwach 

towarzyszących wystawie: obszernym albumie 

w polsko-angielskiej wersji językowej, zaproszeniach 

na wernisaż, ulotkach i plakatach promujących wystawę, 

citylightach, ulotkach i folderze edukacyjnym, afiszach 

przy spotkaniach towarzyszących i wydarzeniach 

specjalnych, tramwaju stale kursującym po ulicach Krakowa 

i słupach reklamowych w centrum miasta;

obecność nazwy Sponsora w mediach podczas 

kampanii promocyjnej wydarzeń i wystawy: informacja 

o wsparciu w informacji prasowej (szeroka wysyłka do 

mediów ogólnopolskich, lokalnych, elektronicznych, 

specjalistycznych i agencji); 

możliwość uczestnictwa przedstawicieli Sponsora 

w godzinach dla mediów lub konferencji prasowej 

poprzedzającej otwarcie wystawy;

informacja o współpracy w newsletterze w dwóch wersjach 

językowych (ponad 6000 subsktybentów);



16 grudnia 2016–26 marca 2017  Kraków / 8 kwietnia–4 czerwca 2017  Trondheim

Logika lokalności. 
Norweski i polski współczesny design
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Wystawa prezentuje współczesne wzornictwo w Polsce  

i w Norwegii, które stało się jedną z topowych dziedzin kul-

tury, odgrywając niebagatelną rolę w zagranicznej promocji 

obu krajów. 

Jednym z wiodących trendów zarówno w polskim jak i nor-

weskim designie jest projektowanie wykorzystujące rodzimą 

tradycję warsztatową i materiałową jak również idee zrówno-

ważonego rozwoju. Ekspozycja będzie próbą ukazania wza-

jemnych polsko-norweskich korelacji i punktów stycznych  

w designie ostatnich 15 lat. Ilustracją tego zagadnienia będą 

konkretne projekty młodych polskich i norweskich designe-

rów, zarówno już nagradzane i uznane w świecie jak i te naj-

nowsze. 

Wystawa zostanie wzbogacona polskimi eksponatami z Mu-

zeum Etnograficznego w Krakowie oraz norweskimi  z  Sver-

resborg, Trøndelag Folkemuseum, które będą przykładami 

tradycyjnego rzemiosła – źródła współczesnych inspiracji 

zarówno w kształtowaniu nowych form jak i filozofii oraz 

strategii dzisiejszego designu. Partnerem projektu jest Nor-

denfjeldske Kunstindustrimuseum w Trondheim będące jed-

nym z oddziałów MIST (Museene i Sør-Trøndelag/ Muzea 

Południowego Trøndelag).



19 kwietnia – 2 lipca 2017

Zsolnay.
Węgierska secesja
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Wystawa przybliżać będzie węgierską sztukę użytkową  

i architekturę okresu Art Nouveau na przykładzie fenomenu 

manufaktury Zsolnay. 

Założona w 1853 roku przez Miklósa Zsolnaya fabryka  

specjalizowała się w produkcji porcelany użytkowej oraz  

elementów ceramicznych wykorzystywanych w dekoracji 

architektonicznej licznych budynków na terenie dawnej mo-

narchii austro-węgierskiej – w tym w realizacjach Ödöna 

Lechnera – jednego z najważniejszych węgierskich twórców 

łączącego elementy secesji i stylu narodowego. 

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych technik produkcji, ma-

nufaktura Zsolnay stanowiła jedno z kluczowych przedsię-

wzięć tego typu w Europie, co znalazło swoje potwierdzenie 

w licznych nagrodach na wystawach światowych. 

Produkowane przez rodzinę Zsolnay obiekty stanowią jedne 

z ważniejszych przykładów sztuki Art Nouveau nie tylko na 

Węgrzech, ale i w Europie Środkowej. Są porównywane na 

przykład z wyrobami Louis Comfort Tiffany’ego, czy Clémen-

ta Massiera.

Na krakowskiej wystawie pokazane zostaną eksponaty naj-

cenniejsze i najbardziej reprezentatywne. Pokaz tej nigdy 

wcześniej nie wystawianej w Polsce kolekcji dopełni mate-

riał dodatkowy przybliżający zarówno proces koncepcyjny 

powstawania dzieł (archiwalne rysunki projektowe), historię 

rodziny Zsolnay (w tym polski akcent w osobie Tadeusza  

Sikorskiego), jak również odsyłający do problematyki rzemio-

sła artystycznego i architektury przełomu XIX i XX wieku.

Wystawa przygotowywana we współpracy z Janus Panno-

nius Múzeum w Pécsu.



25 lipca – 5 listopada 2017

Ivan Meštrović.
Adriatycka epopeja
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Ivan Meštrović to największy chorwacki artysta XX wieku, 

jeden z najważniejszych artystów środkowoeuropejskich. 

Jego sztuka przeniknęła do kultury Zachodu, zachowując 

jednocześnie ślady własnego pochodzenia. Świadczy o tym 

recepcja jego prac, przede wszystkim w krajach europej-

skich i w Stanach Zjednoczonych – był pierwszym żyjącym 

artystą, któremu zorganizowano wystawę retrospektywną w 

Metropolitan Museum w Nowym Jorku. W wyjątkowy spo-

sób łączył rzeźbę z architekturą i urbanistyką, dziedzictwo 

antyczne i bizantyńskie z modernizmem, a Słowiańszczyznę 

i Bałkany z cywilizacją śródziemnomorską. W jego biografii 

sztuka splata się z polityką i odzwierciedla wiele dramatycz-

nych wyzwań, jakim stawić musieli czoła artyści środkowo-

europejscy w XX wieku: był członkiem wiedeńskiej Secesji, 

największe dzieła stworzył w rodzinnej Dalmacji, sędziwy 

Rodin ujrzał w nim swojego genialnego kontynuatora, dzia-

łał aktywnie społecznie i politycznie w przełomowych dla 

Europy momentach – podczas rozpadu monarchii austro-

-węgierskiej, obu wojen światowych i instalacji systemu ko-

munistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1946 

roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

W sztuce Meštrovicia skupia się wielowymiarowość chor-

wackiej kultury, jej wszelkie ambiwalencje i ciążenia ku 

sprzecznym kierunkom. Twórczość tego artysty jest w ja-

kimś sensie metaforą losu Chorwatów, którzy znaleźli się na 

rozdrożu najważniejszych prądów cywilizacyjnych Europy: 

chrześcijaństwa i islamu, prawosławia i katolicyzmu, kultury 

elitarnej i ludowej, Śródziemnomorza i Europy Środkowej. 

Wszystkie te pierwiastki ścierają się ze sobą, tworząc bogatą 

mozaikę kulturową, dla której trudno znaleźć jeden i tylko 

jeden mianownik.

To pierwsza w Polsce prezentacja twórczości Meštrovicia  

i zarazem sztuki chorwackiej tej klasy. Wystawa przygotowy-

wana jest we współpracy z Muzeji Ivana Meštrovicia: Galeri-

ja Meštrović w Splicie i Atelijer Meštrović w Zagrzebiu.



30 listopada 2017 – 4 marca 2018

Lwów, 24 czerwca 1937
Miasto, architektura, modernizm
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Lata Drugiej Rzeczypospolitej przyniosły nowe możliwości 

rozwojowe, które zostały konsekwentnie wykorzystane na 

rzecz budowy nowoczesnego miasta o ważnej pozycji w kra-

ju i w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dzięki nim rozwijała się także architektura modernistyczna 

we Lwowie, której wartość i znaczenie są nie do przecenie-

nia. Wystawa jest obszerną prezentacją osiągnięć lwowskich 

architektów na tle innych dziedzin życia kulturalnego w mie-

ście. Opracowana na podstawie kolekcji publicznych i pry-

watnych z Polski i Ukrainy jest wielowymiarowym portretem 

modernistycznego miasta i podkreśla rolę Lwowa jako cen-

trum nowoczesności w czasach Drugiej Rzeczypospolitej.

24 czerwca 1937 roku to zwyczajny dzień, kiedy nie wyda-

rzyło się nic wyjątkowego dla historii miasta. Właśnie we 

lwowskiej codzienności najlepiej bowiem widać wyjątkowość 

miasta i jego miejsca na mapie nowoczesności w XX wieku.

Wystawa pokazana po raz pierwszy w Muzeum Architektu-

ry we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016  

zostanie zmodyfikowana i poszerzona na potrzeby krakow-

skiej prezentacji. Wystawie będzie towarzyszył specjalnie 

przygotowany album Lwów wobec nowoczesności.





wyjątkowe zwiedzanie wystawy z przewodnikiem lub kurato-
rem zorganizowane dla pracowników i gości, poza godzinami 
pracy Galerii MCK dla ustalonej liczby osób; 

organizację warsztatów rodzinnych na kanwie wystawy 
dla pracowników i gości; 

możliwość czynnego włączenia się grupy pracowników we 
wspólną organizację wydarzenia towarzyszącego wystawie;

udostępnienie miejsca na terenie MCK do prezentacji swo-
jej oferty w ramach wybranego wydarzenia towarzyszącego 
wystawie;

uroczyste podziękowanie ze strony MCK w trakcie wernisażu 
wystawy oraz spotkania z mediami poprzedzającego otwarcie; 
 
możliwość zabrania głosu w ramach scenariusza otwarcia 
wystawy; 

przekazanie puli zaproszeń na wernisaż wystawy; 

przekazanie puli wejściówek na wystawę dla gości; 

przekazanie materiałów fotograficznych z wystawy 
i przestrzeni MCK z możliwością wykorzystania do celów 
PR Sponsora, wydruku materiałów promocyjnych i gadżetów; 

umieszczenie logo na zaproszeniach na wernisaż 
(min. 800 szt.); plakatach (1000 szt.) i ulotkach wystawy 
(min. 8000 szt.), afiszach (min. 4x200 szt.) i ulotkach 
(min. 1000 szt.) wydarzeń towarzyszących; 

umieszczenie logo Sponsora na reklamie outdoorowej – 
citylighty (Kraków i większe miasta), wielkoformatowe plakaty, 
cityscroll’e, słupy reklamowe, tramwaj; 

umieszczenie logo w albumie wystawy (min. 700 szt.); 

opaskę na albumie wystawy z prezentacją logo (min. 700 szt.); 

logo na głównej stronie internetowej MCK oraz podstronie 
dotyczącej wystawy; 
 
logo na tablicy z informacją o Partnerach i Sponsorach 
umieszczonej w holu głównym MCK; 

obecność nazwy firmy w Newsletterze MCK (ponad 6000 
odbiorców, 2 wersje językowe, tygodniowy cykl emisji); 

podziękowanie na profilach społecznościowych MCK: 

możliwość załączenia materiałów promocyjnych w trakcie 
spotkania z mediami oraz dnia otwartego (frekwencja ok. 800 
odwiedzających) i wybranych wydarzeń towarzyszących; 

możliwość prezentacji oferty Sponsora podczas wybranych 
wydarzeń organizowanych przez MCK (np. dystrybucji 
materiałów promocyjnych, organizacji akcji marketingowej, 
samplingu);

nieodpłatne udostępnienie patio MCK na potrzeby organizacji 
imprezy firmowej, jednorazowo w trakcie trwania umowy;

podziękowanie dla Sponsora w Roczniku MCK za 2016 r., 
rozsyłanym do przedstawicieli władz, mediów, najważniejszych 
instytucji kultury w kraju i za granicą, do współpracowników, 
partnerów i sponsorów MCK; 

przygotowanie i przekazanie szczegółowego raportu z realizacji 
projektu, po jego zakończeniu;

zgłoszenie do nagród: Mecenas Kultury Krakowa, Dorocznej 
Nagrody Ministra dla Mecenasów Kultury.

Pakiet SPONSOR GŁÓWNY 

40 000 zł





wyjątkowe zwiedzanie wystawy z przewodnikiem lub kurato-
rem zorganizowane dla pracowników i gości, poza godzinami 
pracy Galerii MCK dla ustalonej liczby osób; 

organizację warsztatów rodzinnych na kanwie wystawy 
dla pracowników i gości; 

uroczyste podziękowanie ze strony MCK w trakcie spotkania 
z mediami poprzedzającego otwarcie oraz wernisażu wystawy; 

przekazanie puli zaproszeń na wernisaż wystawy; 

przekazanie puli wejściówek na wystawę dla gości; 
 
przekazanie materiałów fotograficznych z wystawy i przestrze-
ni MCK z możliwością wykorzystania do celów PR Sponsora, 
wydruku materiałów promocyjnych i gadżetów; 

umieszczenie logo na zaproszeniach na wernisaż 
(min. 800 szt.); plakatach (1000 szt.) i ulotkach wystawy 
(min. 8000 szt.), afiszach (min. 4x200 szt.) i ulotkach 
(min. 1000 szt.) wydarzeń towarzyszących; 

umieszczenie logo Sponsora na reklamie outdoorowej – 
citylighty (Kraków i większe miasta), wielkoformatowe plakaty, 
cityscroll’e, słupy reklamowe, tramwaj; 

umieszczenie logo w albumie wystawy (min. 700 szt.); 

umieszczenie logo na głównej stronie internetowej MCK 
oraz podstronie dotyczącej wystawy; 

umieszczenie logo na tablicy z informacją o Partnerach 
i Sponsorach umieszczonej w holu głównym MCK; 

obecność nazwy firmy w Newsletterze MCK (ponad 6000 
odbiorców, 2 wersje językowe, tygodniowy cykl emisji); 

podziękowanie na profilach społecznościowych MCK: 

możliwość załączenia materiałów promocyjnych w trakcie 
spotkania z mediami oraz dnia otwartego (frekwencja ok. 800 
odwiedzających) i wybranych wydarzeń towarzyszących; 

przygotowanie i przekazanie szczegółowego raportu z realiza-
cji projektu, po jego zakończeniu; 
 
podziękowanie dla Sponsora w Roczniku MCK za 2016 r., 
rozsyłanym do przedstawicieli władz, mediów, 
najważniejszych instytucji kultury w kraju i za granicą, 
do współpracowników, partnerów i sponsorów MCK.

Pakiet SPONSOR 

20 000 zł



Przykłady realizacji świadczeń dla Sponsora:

logo Sponsora w katalogu wystawy i drukach towarzyszących  
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logo lub nazwa Sponsora na słupach reklamowych



logo Sponsora na wielkoformatowym druku promocyjnym

na nośniku typu citylight 



logo Sponsora na tramwaju MPK jeżdżącym po Krakowie



promocja logo lub nazwy Sponsora na stronie www.mck.krakow.pl 

i portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Instagram)
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organizacja indywidualnego zwiedzania wystawy 

z przewodnikiem lub kuratorem 
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organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci lub dorosłych 



Dwadzieścia sześć lat działalności   

Międzynarodowego Centrum Kultury to:

blisko 150 wystaw prezentujących najważniejsze zjawiska 

ze świata sztuki i architektury,

ponad 100 międzynarodowych konferencji i seminariów, 

których uczestnikami byli przedstawiciele większości krajów 

europejskich i wielu pozaeuropejskich,

blisko 85 międzynarodowych programów edukacyjnych, 

w których wzięło udział 2200 uczestników z większości krajów 

europejskich, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki,

Akademia Dziedzictwa – studia podyplomowe realizowane od 

2001 roku,

365 publikacji w języku polskim i obcych wersjach językowych,

specjalistyczny księgozbiór liczący ponad 35 000 woluminów,

projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami 

polskimi i zagranicznymi,

aktywne uczestnictwo w gremiach międzynarodowych 

i sieciach kulturalnych.

(dane z grudnia 2016 r.) 

Fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury 

To organizacja pozarządowa powołana do życia w grudniu 1990 r. 

Celem działania Fundacji MCK jest wspieranie statutowej 

działalności Międzynarodowego Centrum Kultury – misji 

badawczej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej.

Fundacja MCK organizuje międzynarodowe programy 

edukacyjne, wystawy i wydarzenia artystyczne, publikuje 

książki oraz prowadzi warsztaty.

Numer konta bankowego: 78 1750 0012 0000 0000 2375 4193

Numer KRS: 0000208940

Kontakt:

Fundacja MCK

Rynek Główny 25

31-008 Kraków

tel.: 12 42 42 811

fundacja@mck.krakow.pl 
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Kontakt:

Międzynarodowe Centrum Kultury 

Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

tel.: 12 42 42 861, 811

faks: 12 42 18 571

www.mck.krakow.pl

Ewa Czarnecka

e.czarnecka@mck.krakow.pl

kom.: 608 512 711

Jesteśmy na:

W MCK doceniamy długofalową współpracę i świadomie 

budujemy trwałe relacje z firmami. To dzięki współpracy ze 

Sponsorami była możliwa organizacja szeregu wystaw polskiej 

i zagranicznej sztuki na tak wielką skalę. 

Partnerstwo ze społecznie odpowiedzialnym biznesem 

przyczyniło się do realizacji ciekawych projektów edukacyjnych 

i wydarzeń towarzyszących eskpozycjom.

Międzynarodowe Centrum Kultury zachęca do kontaktu 

w sprawie otrzymania oferty indywidualnej, ściśle 

dopasowanej do potrzeb i możliwości Sponsora.


